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-----SENADO FEDERAL-------.
Faço saber que o Senad;Federal apróvóu, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 181, DE 1987
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais, a elevar em Cz$ 13.973.850.000,00
(treze bHhões, novecentos e setenta e três milhões, oitocentos e clnqüenta mil cruzados)
o montante de sua dívida consolidada.

Art. 1' É o Governo do Estado de Minas Gerais, autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetrOSdos items 11, III e N do artigo 2• da Resolução n' 62, de 28 de outubro de 1975, com as alterações da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão
de 45.000.000 Obrigações do Tesouro de Minas Gerais .:_· OTM, correspondente a Cz$ 13.973.850.000,00 (treze
bilhões, novecentos e setenta e três milhões, oitocentos e cinqüenta mil cruzados), considerado o valor nominal
do título de Cz$ 310,53, vigente em junho de 1987, destinado à_ abertura de encargos com a rolagem de sua _
dívida mobiliáría e déficit de caixa no exercfcio de 1987.
Ar!. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1987.- Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art.
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo, a seguinte
RESOLUÇÃO N• 182, DE 1987
Altera dispositivos da Resolução n• 13, de 1984, do Senado Federal, e dá outras
providências.
Art. 1' Os artigos 2•, 3• e 4• da Resolução n• 73, de 1984, do Senado Federal, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 2• Será concedido Incentivo Funcional aos servidores que atendam aos seguintes requisitos:
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PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
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Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

ASSINATURAS

Semestral ........................ ·········~-··· •••...•• _,.,, C_Z$ 264~00
Despesa c/ pastagem ......... ··---~;·---------~- Ç.z$ 66,00
(Via Terrestre)
·
330
TOTAL
'
Exemplar Avulso ···········•·u···-~·············~-----· Cz$
2,00

Oiretor Administrativo

00 ·

JOSECLER GOMES MOREIRA

Oiretor Industrial
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Tiragem: 2:-200.exemplares.

a) ser ocupante de cargo ou emprego integrantes do Quadro Permanente ou do Quadro
de Pessoal CLT, posicionàdo na última referência da dasse final da Categoria Funcional a que
pertença;
b) ser ocupante de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de função gratificada ou de confiança.
§ 1' Os ocupantes de cargos ou empregos com retribuição correspondente à escala de
vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, não abrangidós ·pelas alíneas "a"
e "b" deste artigo, farão jus, igualmente e nos mesmos percentuais, à percepção do Incentivo
Funcional.
§ 2' Os ocupantes dos empregos regidos pelo Ato da Comissão Diretora n• 12·, de 1978,
farão jus à percepção do Incentivo Funcional em percentual correspondente à Faixa IV constante
do Anexo I desta Resolução.
Art. 3• O Incentivo Funcional é escalonado em faixas de retribuição de I a VITI a que correspondem, progressiva e cumulativamente, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a faixa
I, 7% (sete por cento) para a faixa VIU e 3% (três por cento) para as demais faixas, conforme
previsto no Anexo I desta Resolução.
Art. 4• O Incentivo Funcional será calculado com base na remuneração permanente percebida
pelo servidor, assim considerada a decorrente do somatório' do vencimento ou salário, representação
mensal, gratificação de função, gratificação adicional por tempo de serviço e vantagem pessoal,
incorporada na forma do artigo 416 do Regulamento Administrativo."
. ______ .
9
Art. 2 O Incentivo Funcional, sobre o qual incidirá o desconto previdenciário, será incorporado aos
proventos da inatividade do servidor que o esteja percebendo, bem como daqueles que o percebiam ao se aposentar.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação do disposto na presente Resolução correrão à conta
·· ··
do orçamento próprio do Senado Federal.
9
Art. 4 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de novembro de 1987.- Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 74• SESSÃO, EM 3 DE
NOVEMBRO DE 1987

!.l-ABERTURA
12- EXPEDIENI'E

1.2.1 -Mensagens do Senhor

Presi~

çAo cujo provimento depende de sua prévia

dente da República

aquiescênda:

Submetendo à deliberação do Senado Fe-deral a escolha de nomes indicados para fun~

-N• 230/87 (n' 391/87, na origem), referente à escolha do Sr. João Hermes Pereira
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de Araójo, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Francesa.
-N• 231/87 (n• 392/87, na origem), refe-

rente à escoJha do Sr. Jayme_ Villa-Lobos, Embaixador do Brasil junto à República Gabo-

- N<1 223/87, do Senador Marcondes Oade-lha, solicitando a prorrogação por mais 9(f
dias_ do prazo concedido a Comlssão Parla~
mentar de lnquédto, destinada a apurar a políticã de concessões de ·rádio e televisão em
todo o País e jrregularidades ocorridas no Ministério das Comunicações. Aprovado.

de Embaixador do Brasil junto à República

.:....N" -224/87, do Senador Itamar Franco,
solicitando ao Poder Ex~cutivo informações

da Guiné-Equatorial.

que· menciona.

1.2.2- Aviso do Ministro-Chefe do
Gabinete Clvll da Presidência da República.

1.2.10- Comunicações da Presfdên·
cia

nesa, para, cumulatiVamente, exercer a função

- N~ 803/87, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Governo do Distrito Federal

sobre quesitos constantes do Requerimento
n' 84187, de autoria do Senador Maurício Corrêa.

1.2.3 - Oftdo do Primefro..Secretárlo
da Câmara dos Deputados
-N9 302/87, comunicando

a aprovação

das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n9 20/87 (n~ ;3/87, na Casa de origem).

1.2.4- Comunicação
-Do Senador Hugo Napoleão, referente

ao seu afastamento do exercício do mandato
de Senador pelo Estado do Piauí, a fim de,
assumir o cargo de Ministro da Educação.

1.2.5- Comunicação da Presidência
-Presença na Casa, do Sr. Álvaro dos Santos Pacheco, suplente convocado da representação do Estado do Piauí. em virtude do afastamento do titular, Senador Hugo Napoleão.
1.2.6 -Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Álvaro dos San-

tos Pacheco.
1.2.7 - Comunicações
-Do Sr, Álvaro dos Santos Pacheco, referente à sua filiação partidária e nome parla-

mentar.

-Do Senador Ronan Tito de que se ausenlalá do Pafs.
1.2.8 - Leitura de Projetos
-Projeto de Resolução n9 189/87, de autoria da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
aprovado pela Resolução n~ 5Bn3, e dá outras
providências.
-Projeto de Lei do Senado w 38/67, de
autoria do Senador Jamil Haddad, que dá nova
redação ao caput do art. 73 da. Consolidação
das Leis do Trabalho.

1.2.9- Requerimentos
- N<14 180 a 222/87, do Senador Márdo
Lacerda. solicitando o desarquivamento dos
Projetes de Lei do Senado n~ 531 90, 21 ~
e 258181, 8686, 93, 116, 137, 204 e 216/82;
11. 29, 144, 178, 187, 194 e 23!184; 106,
154, 2!6, 317, 360, 363, 31i7, 373 e 376185:
32, 88, 108, 120, 127, 158, 167181 e230/86.

_ ,_Recebimento do Ofício n" S/45/87, do
Prefeito_ Municipal de Campo Mourão, Estado

do Paraná, solicitando a_ retificação da Resolução n• 38/87.
- Manutençáo, por decurso de prazo, dos
vetos apostos aos Projetes de Lei da Câmara
n~ 26186, 24/86, 7/86, 54/84, 161185, 128/85,
197/84, 129182,23/86, 205/86, 205/85, 95/85,
222/85, 100/85, 34/86,42/86,55/86,212/85,
21/86, 175175 - Complementar, 87/83,
26184, 28/86, 189/85, 149/86, 66186, 13/86,
54/86, 116186, e Projetos de Lei do Senado
n~ 148/86 efJ7/86.

1.2.11- Discursos do E>q>edlente
SENADOR ÁLVARO PACHECO- Prop6-.
sitos que animam S. ~ para o desempenho
do mandato, na qualidade de suplente em
eXé-fCfCJo-:-1\Preciã.ção dos trabalhos desenvolvidos pela Assembléia Nacional Constituinte.
SENADORES JA/>1/L HADDAD, NELSON
CARNEIRO, CHÀGAS RODR!GOES, FERNANDO HENRIQOE CARDOSO, CARLOS
_ CHJAREW E VIRGfuO TÁVOR4 - Considerações sobre a segunda parte do discurso do
Senador Álvaro Pacheco.
1.3- ORDEM DO DIA
Votação, em tumo único, do Projeto de Lei
da Câmara n"'25, de 1987 (rr 22!87, na Casa
de origem) de iniciativa do Senhor Presidente
da Repúbli-ca, que altera o Decreto-Lei n~
1370, de9 de de.embro de 1974, que dispõe
sobre a tributaçao dos rendimentos auferidos
por garimpeiros matriculados e dá outras providêndas. Aprovado. À sanção.

VólãfãO, eiTl tuffio único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 39, de 1987 (n' 161/87, na Casa
-de origem), que ahera o art. 49 da Lei n" 7 .562,
de 19 de dezembro de 1986, que indui a categoria funcional de lnspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de ApoioJucliciário
do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos e dá outras provi-~-~n~as. Aprovado. À sanção.
Votação, em turno único, do ProJeto de Decreto Legislativo n' 31, de 1985, (n• 111185,
na Cãm_ara dos Deputados) que aprova, com
reservaS, os textos da Convenção Internacional
de 1973, para prevenção da poluição causada
por navios, concluida em Londres, a 2 de no~
verribro de 1973, e do Protocolo de 1978 relativo ifc:-onvenção Internacional para a Preven~
çáo da Poluição causada por navios, concluído
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a 17 de fevereiro de 1978,em Londres. Apro-

vado.
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n9 3l/B5. Aprovada. À promulgação.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 32, de 1985, (n~ 1rJ7/85,
na Câmara elos Deputados), que aprova o texto da Convenção das Nações sobre o Direito
do Mar, concluído em Montego Bay, Jamaica,
em 10 de dezembro de 1982. Aprovado.
Redaçáo final do Projeto de De_creto Legfs~
lativo n9 32/85. Aprovada. promulgação.

A

Projeto de Resolução n" 159, de 1987, de
autoria da Comfssão Diretora, que altera dis- ""
positivos da Resolução n<> 73, de 1984, do
Senado Federal, e dá outras providências.
Aprovado com emenda.
Redação fmal do Projeto de Resolução
159/87. Aprovada. À promulgação.

n<~

Projeto de Resolução n" 179, de 1987, que
Resolução n9 264, de 22 de setembro
·. de !986. Aprovado.

-,alter~_ a

Redação finai do Projeto de Resolução n9
I 79/87. Aprovada. À promulgaçáo.
Projeto de Resolução nç 181, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do
Chapéu, EstãâO da Bahta, a contratar opera~
ção de crédito no valor de 14.52a800,00 (qua~
torze milhões, quinhentos e vinte e oito mil
e oitocentos cruzados). Aprovad9.
RedaçãO fmaf do ProjetO de Resolução n9
181/87. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução n' 182, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Murúcipal de Morro do
Chapéu, Estado da Bahla, a contratar operação de crédito no valor de O;$ 35.700.000,00
(trinta e cfnc_o mnhões e setecentos mil cruzados). Aprovado.
Redaçâo fmal do Projeto de Resolução n"
182/87. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n9 183, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Telé, Estado

do Amazonas, a contratar Operação de credito
no_ valor cqrrespondente, em cruzados, a
34.853,81 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Aprovado.
Redação fmaJ do Projeto de Resolução J19
183/87. Aprovada. À promufgaçáo.
Projeto de Resolução n~ 184. de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Birigui, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 466.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Resolução n•
184/87. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n• 185, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel
d'Oeste, Estado de Santa Catarina, a contratar
operaç~_Q_ de crédito no valor de Cz$
97)45.~,0 S,nove!lt§t.e set~ milhões, sete-
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centos e quarenta e cinco mil e novecentos
cruzados). Aprovado •.

desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n 9 14, de 1986, de Sua autoria, alterando dispositivos da Lei n~ 5.108, de 21 de setembro
de 1986, que instituiu o CódigO Nacional de
Trânsito. Aprovado.

Redação fmal do Projeto de Resolução n?
185/87. Aprovado. À promulgação.
Projeto de Resolução n~ 186, de 1987, que

autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Ital:Una,

'(atação, em turno íill.ICO, do Requerímento
178, de 1987, de autoria do Senador Carlos
Chiarelli, solicitando, noS termos regimentais,
ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, informações sobre publicação
-noS principais jornais do Pais, sob o título "O
arasil Começou a Mudar pela Previdência",
a fu::!_l çle iJ:tsfl1lir a tramitação do Projeto de
Lei n~> 1, de 1987-CN._Aprovado, tendo usado
dã Palavra os Srs. Itamar Franco, Carlos Chiarem e Od Sabóia de Carvalho.

Es~

n~

tado da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 43.58.6.400,00 (QUarenta e
três milhões, quinhentos e Ollenta e seis mn
e quatrocentos cruzados), Aprovado.
Redação f111al do Projeto de Resolução n9
186/87. Aprovada. À promulgação.
·
Projeto de Resolu_ç_ão W 187, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna, Estado da Bahia, a contratai oPefaÇâo de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a

Votação, em primeiro turno, do Projeto de
Lei da Câmara -n9 34, de 1987 (n~ 126/87,
na origem), que dispõe sobre a reestruturação
da Justiça Federal de Primeira lnstancia e dá
outras providêndas, Aprovado em 19 turno.

250.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Aprovado.

Redação fina1 do_ Projeto de _Resolução
187/87. Aprovado. À promulgação.

Projeto de Resolução

~9

O"'

--

188, ge 1987, que

autoriza a Prefeitura Munlcipal-aentabuna, Es--

tado da Bahia, a contra~r operação de crédito
no valor correspondente, em cruzado_s, a
300.000,00 Qbrigações do Tesouro Nacional

- OTN. Aprovado.
Redação final do ProjetQ de Resolução
188/87. Aprovada. À promulgação.

Jll'

-

Requerim-ento n~ 104, de 1987, de autoria
do Senador Francisço Rollemberg, sol~citan
do, nos tennos do art. 3ô7 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 182, de 1985, de autoria do Senador Virgílio Távora, que altera o "caput" do
art. 39 da Lei n~ 7 .025, de 8 de setembro de
1982. Aprovado.
Requerimento n? 122, de 1987, de autoria

do Senador Mauro Benevldes, Solicltando, nos
termos do alt. 367 do Regim"ehtõ Interno, o
desarquivamento do Projet9 de Lei do Senado n?147, de 1984, de autoria do Seriador Nelson
Carneiro, que atribui às Secretarias de Agricultura, dos Estados, íerrltórioi e-Distrito Federal, a competência exclusiva para fiXar as Quotas de farelo de trfgo, soja e arroz que devam
caber a cada produtor rural. Aprovado.
Requerimento n~ 150, de 1987, de autoria
do Sena_dor Affonso Camargo, sÕlidtando, nos
termos do art.. 367 do RegimentO Interno, o

Votação, em primeiro turno, do Projeto de
-Lei do Senado n9 73, de 1986, de autoria do
Senador José Fragelli e outros Senhores Senadores, que altera a redaçáo dos artigos 18,
27, 33 e 34 da Lei n~ 5,197, de 2 de janeiro
· de 1967, de proteção à fauna, e dá outras
providências, Aprovado em 1? turno com
emenda.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara tl' 216, de 1985 (n' 2.929/83,
na origem), que altera a redação da Lei n9
Q_~l, de 8 de outubro de 1975, que "institui
normas gerais sobre desportos". (Depertden~
do da votação do Requerimento n~ 179, de
1987, de a~i~ento- da discussão.) Apreciação sobrestada em virtude da inexistência
de quorom para votação do Requerimento
n? 179/87, após usarem da palavra os Srs.
João Menezes, N_elson Wedekin e Carlos Chia-

rem.

Ofício n~ S/42, de 1987, relativo à proposta
para que seja retificada a Resolução TI9 126,
de 1984, que autorizou a Prefeitura Municipal
de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$
7.076.988.000,00 (sete bilhões, setenta e seis
milhões, novecentos e oitenta e oito :mil cruzados). APreciação sobrestada para aguardar
complementação de documentação após pa~
recer proferido _pelo Sr. Alfredo Campos.

Novembro de 198

Ofício n• S/43, de 1987 (n• 33/87. na o ri- .
gem), relativo à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de São_ Paulo a
contratar empréstimo externo no vaiar de <JS$
174,000,000.00 (çento e ~ete~ta_e quatro mi- ·
lhões de dól&es -n~a.n;:ericanos}. Dlscus~
são sobrestada em virtude da iriexiStência de quorom para votação do Requerimento
n• "226/87, lido nesta op<>rtunldade.
Projeto de Resolução n9 180/87, que autoriza a Prefeitura -Municipa_l de Cuiabá, Estado
de Mato QrOSso, a confratat operação de cr:édito no valor correSporidente, em- cruzaôos,
a 83.740,60 Obrigações do TesOW"O Nacional
- OTN. Votação adiada por fãlta de quo-

rum

·

1.3.1- i>lscwsos iJl)ÓS a Ordem do l)la

SEIYADORJCITAHYMAG4LHÃES-Programa de Desenvolvimento do Setor de lrãõspõrtes - PRODEST.
SENADOR RUY BACEUW- 28• Congresso .
Nacional de l.QistaS.

SENADOR ALf'RE!X) OIMPOS mútuos para o setor púbUco.

Novos

SEIYADOR MAURO BENEVIDES - Adver- .
sidade climática, no Nordeste.

SEIYADOR MANSaET0 DE LA fQ'?- Crise .
politica.

1.3.2 -Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária
a realizar-se quinta-feita, dia 5, às 21 horas
com ·ardein do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO

2 - ATO DO PRESWEI'ITE DO SENA·
DO FEDERAL
- N' 218, de 1987
3-INSTRUÇÃ.ONORMATIVADOD1·
RE"fOR-GERAL
-N• 3. de 1987.

4 - SECRETARII\ GERAL DA MESA
- Resenha das matérias apreciadas de 1~
a 31 de outubro.
5 -MESA DIRETORA

6-ÚOERESEVICE-LÚ>ERES DE PAR
liDOS

7 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÓES
PERMAl'IEI'I1E5

-

Ata da 74" Sessão, em 3 de novembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e José lgnácio Ferreiía
ÀS21 HORAS,ACHAM-SEPRESENTESOSSRS.
SE/'IADORES
I
Alulzio Bezerra - Nabor Júnior - Leopoldo
Peres-Áureo Mello-Odacir Soares- Ronaldo

Aragão -João Menezes- Almir Gabriel- Jar~
bas-Passarinho- Alexandre Costa- Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodrigues- Virg!lio
Távora- Qd Sabóia de Carvalho- Mauro Bene-

vides -

José Agripino -

Marcondes Gadelha

-Humberto Lucena- Raimundo Ura- Marco
Maciel - Mansueto de LavOr - Guilherme Pal~
me ira - T eotonio Vilela Filho - Francisco Ro--
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llemberg ........ Jutahy Magalhães- Rui BaC'!elar José lgnácio Ferreia - Gerson Caniata -João
Calmon - Jamü Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro -Itamar Franco - Alfredo
Campos- Ronan Tito- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso -Mário Covas- Mauro Borges- Iram Saraiva- frapuan Costa Júnior
-Pompeu de Sousa- Maurício Corréa- Meira
Filho- Louremberg Nunes Rocha- Rachid Sal~
danha Derzi- Wilson Martins -Affonso camar~
go -José Richa -Jorge Bomhausen- Dirceu
Cameiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli
-José PauJo Bisol-José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)A lista de presença acusa o comparecimento de
56 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

de

Cõnsul de Terceira Classe, ,3_ de outubro
1951.
Segundo-Secretário, merecimento, 19 de julho
de 1956.
··
, Primeiro-Secretário, merecimento, 27 de de-

zeml?ro de 1961.
Conselheiro, titulo, 13 de fevereiro de 1967.
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 24
de novembro de 197i
-Ministro de Primeira Classe, merecimento, 25

de" maio de 1976.
Assistente do Chefe da Divisão das Nações Unidas, 1962.
Chefe da Divisão _de Atas Internacionais,
1963/64.
Chefe, substituto, do Departamento _de Assuntos Jurídicos, 1963.
Chefe da Divis&o da Bacia do Prata e Chile,

1912.
--~

balhos.
O Sr. 1o-Secretário procederá à leitura do Expecliente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Senhor Presidente da RepúbUca, submetendo à dellberoçáo do Senado Federal
a escolha de nomes indicados para função
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:

MENSAGEM
N9 230, de 1987
(N• 391/87, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item llf)
da Constituição, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor João Hermes Pereira de
Araújo, Ministro de Primeira Oasse, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Francesa, nos
termos dos artigos 56 e .58 do Regulamento de
Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto
n• 93.325, de I àe outubro de 1986,. __
~. _ Os méritos do Embaixador João Hermes
Pereira de Araújo, que me mdwiram q escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, cons~
tam da anexa imformação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 30 de outubro de 1987. -José Sar-

ney.
INFORMAÇÃO
Cuniculum Vitae
João Hermes Pereira de Araújo.
Rio de JaneiroiRJ, 30 de março de 1926.
F.-Jho de Walter Pereira d.e Araújo e Maria da
Glória da Fonseca Hermes Pereira de Araújo
Bacharel em Direito FD-PUORJ.
Curso de Preparação a Carreira de Diplomata,

IRBr.
Curso de Aperfelçoamento de Diplomata, iRBr.
Estágio na Academia de Direito Internacional
de Haia.
À disposição do Governo~ da Guanabara,
1960/61.

thefe da Divisão da América Meridional-I,
1973n5.

Chefe do Departamento das Américas,
1975/81.
Vaticano, Terceíro-Secrotârio, 1954/56.
Vaticano, Segundo-Secretârfo, 1956/60.
- Buenos Aires, Primeiro Secietário, 1964/67.
Buenos Aires, Conselheiro, 1967fll.
BuenosAíres,Ptcarreg;:tdo de Negócios, 1967,
1968, 1969 e 1971.
Bogotá, Embaixador, 1981/84.
Buenos Aires, Embaix_ador, 1984/87.
COmissão Nacional de FISCalização de Entorpe..
centes, 1951 (secretário}.
À disposição d.o Cardeal Antônio Caggiano,
1952. . .
. -.
À disposição da Comitiva do Presidente da Nicarágua em visita-ãO Brasil, 1953.
À disposição da Comitiva do Presidente do Peru
em visHa ao Brasil, 1953.
Comissão de Estudos do Programa da X Conferência lnteramericana, Caracas, 1953 ·(menibro).
Missão Especial às solenidades do LXXX Aniversário Natalício e do XVI1 Aniversário da Coroação do Papa Pio XII, 1958-(membro).
Missão Especial às Cerilnônias de Corõação
do Papa João XXIII, 1958 (membro).
A dispcsição da Embaixada junto a Santa Sé,
nos trabalhos de realização do Concílio Ecumênico, Roma, 1962.
Comissão NaCional de Fiscalização de Entorpecentes, 1963/64 (Secreiám).
Comiss_ão de EstUdos para a Orientação do
Brasil em Direito do Mar 1963 a1964 (membro).
I Reunião da Comissão Consultiva Interamericana do Conselho Administrativo da OIT, Buenos Aires, 1965 {membro).
Conferência Latino-Americana sobre a ConservaÇão de Recursos Naturais Renováveis, Bariloche, 1968 (representante).
H Conferência de Chanceleres dos Países da Bad_a do Prata, Santa Cruz de L.a Sierra, 1968 (mem-

bro).

I Reunião Extraordinária e UI Reunião Ordinária
de Chanceleres dos Países da Bacfa do Prata,
Brasília, 1969 (membro).
I Reuniáo do Grupo de Peritos de Recurso Água
Buenos Alres, 1969 (mefnbro).
À disposiç!o do Grupo Brasileiro na Reunião
''ad hoc" para o projetOA-4, Buenos Aires, 1969.
ll Reunião do Grupo de Peritos de Recurso
Água, BrasiJia, 1970 (membro).
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Reunião do Grupo de Peritos para Financiamento de- Projetas do Comitê lntergovemamentaJ
Coordenador dos Pafses da Bacia do Prata, AssunÇão; 1970 (membro).
- IV Reunião de Chanceleres da Bacia do Prata,
Assunção, 1971 (deíegado).
Seção Brasileira da UI Reunião da Comissão
Mista Brasüeiro-Oruguaia de Pesca e Preservação
dos Recursos Vivos do Mar e das Águas Interiores
Limítrofes, Montevidéu, 1972 (representante).
- V Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia
do Prata, Punta deJ Este, 1972 (delegado}.
UI Reunião de Ministros de Energia da América
Latina, Uma, 1973 (deíegaào).
·conselho de Administração da Jtaipu, 1974 a
1976 (representante do MRE).
-vr e \111 Reuniões de Chanceleres dos Países
de Bacia do Prata e Buenos Nres e Cochabamba
1974 e 1975 (deíegado).
Corpitiva Presidencial no encontro presidencial
de Rivera, Uruguai, 1975 (membro).
ConselhO- de Administração da Jtaipu, 1976 a
1981 (membro).
-comitiva Presidencial, no encontro com o Senhor Presidente da República do Peru, Francisco
Morales Bermendez em águas Fronteiriças do rio
Solimões, Tabatinga, 1976 (membro}.
VIII Reunião de Chanceleres dos países da Bacia
do Prata, Brasilia, 1976 (delegado).
Delegação a l Reunião do Grupo de Trabalho
da Área Básica sobre Recursos Hídricos e outros
Recursos Naturais dos países da Bacia do Prata,
Brasília., 1976 (chefe}~
Delegação à f Reunião Preparatória do Trabalho
de Cooperação Amazónica, Brasilia, 1977 (chefe).
DeJeg~ção à Conferência das Nações Unidas
sobre a Agua, Mar dei Plata, 1977 (chefe).
IX Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia
do Prata, Assunção 1977 (delegado).
X Reunião Ordinária de Ministra de Estado das
Relações Exteriores dos Países _da Bacia do Prata,
Punta de!Este,Uruguai, 1978 {delegado).
Delegação à UI Reunião Preparatória do Trabalho de _Cq_operaçáo Amazónica, Caracas, 1978
(chefe).
Comitiva Presidencial em visita ao México e
Uruguai, 1978_(membro).
Delegação BrasJ1eira à II Reunião da Comissão
Mista Brasil Costa Rica, São José da Costa Rica,
1978 (chefe).
Delegação às Reuniões_ Tripartites, AssunÇão,
1978 (chefe).
Deiegação do Brasil à II Reunião Preparatória
do Tratado de Cooperação Amazônica, Brasília,
I 978 {chefe).
Delegação na Reunião do Ministério das Relações Exteriores para assinatU(a do Tratado de
CooperaçãO Amazónica, Brasília; 1978 (membrn).
A disposição do Presidente Alfredo Stroessner,
por ocasião da posse de Sua Excelênda o Senhor
João Baptista Figueiredo, Presidente da República, 1979.
Delegação à l Reunião da Comissão Mista de
CooperaçãO Brasileiro -Mexicana, Brasilia, 1979
{sulx:hefe).
I Relmião da Comissão. de cOoperação Brasileiro-Venezuelana, Caracas, 1979-(Chefe).
X Reunião da CEBAC, Buenos Aires, 1979 (chefe).
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V Conferência da Comissão Mista BrasíleiroFrancesa Demarcadora de Umites, Paris, 1979
(chefe).
-

COmitiva do Ministro da!io Relações Exteriores
em sua visita a Uma para-al Reunião do Conselho
Andino, Venezuel.:),_)979 (membro).

Comitiva Presidencial na visita a Assunção,
1980 (membro).
Comitiva_ do Ministro d,e Estado das Relações
Exteriores ao Chile, 1980 (membro).

Delegação à I Reunião da Comissão Mista Brasil-Panamá, 1980 (chefe).
Comitiva Presidencial na visita a Santiago, 1980
(mernbro).

XI Reunião de Chanceleres da Bacia do Prata,
em Buenos Aires, 19BO (delegado).
A disposição de Sua_ Santidade o Papa João
Paulo n, Brasilia, 1980.
Delegação à Reunião do Grupo de Trabalho
sobre Recursos Hídricos e outros R~ursos NatLJ.-

rais dos Países da Bada do Prata, Brasília, 1980
(chefe).
Delegação à I Reunião dos MiniStreis das Relações Exteriores do Tratado de Coop~ração Amazõnic::a, 1980 (membro).
VI Corifei"ên<:::ia da Comissão Mista BrasileiroFrancesa Demªrcadora de ümftes, Brasília, 1981
(chefe).
II Reunião de Chanceleres da Tratado de Cooperação Amazónica, Santiago de Call~ Colômbia,
1983 (delegado).
Sócio correspondente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro.
Sócio correspondente do Instituto Geográfico
de São Paulo.
Sócio correspondente dq Instituto Histórico e
Geográfico da Bahia.
Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional,
PubHcações

Aprocessualistica dosAtos Intemadonals,
com prefácio de Hildebrando Accioly, Ministério
das Relações Exteriores, Seção de Publicações
1958.
Ordem do Mérito N_aval Grande Oficial Brasil.
Ordem do Mérito MHitar, Grande Oficial, Bi-asíl.
Ordem do Mérito Aeronáutico Grande Oficial,
Brasil.
·
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Rui Barbosa, Brasil.
Medalha Marechal Hermes da Fonseca, Brasil. _
Medalha Laura Müller, Brasil.
Medalha Santos Dwnont, Brasil
Ordem do Libertador San Martin, Grã-Cruz, Argentina.
Ordem de Mayo ai_Mérito Grã-CruZ. Argentina.
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Chile.
Ordem de Bernardo OHiggins, "Çkã-Cruz Chfie.
Ordem de São Carlos, Orã-Crut. Colômbia.
Ordem José Matias Delgado, Grã-Cruz, El Salvador.
·
Ordem da Águia Azteca, Grã~Cruz, Méxíco.
ordem do Mérito, Grâ-Cruz, Paraguai.
Ordem do Mérito, Grã-Crui, Peru.
Ordem do Sol, Grã-Cruz, Peru.
Ordem FranciScO de Miranda, Grã-Cruz, Vene-

zuela.
Ordem do Ubertador, Grande Oficial, Venezuela.

Ordem de São Gregório Magno, Comendador,
Santa Sé.
Ordem do Santo Sepulcro, Comendador, Santa
Sé.
Ordem do Mérito Militense, Comendador, Malta.
- Ordem Soberana e Militar, Cava1eiro Magistral,
Malta.
Ordem de São Silvestre Papa, Cavaleiro, S;:~nta

Sé.
Ordem de Francisco- Morazan, Grande Oficial,
Honduras.
Pontifício Cruz Lateranense (1 ~ Classe}
o_ Embaíxador João Hermes Pereira de Araújo
se encontra nesta data no exercício de suas ftmções de Embaixador do Brasil junto à República
da Argentina.
SecretariÇj .de Estadp d~s Relações Exteriores
-de
de 1987. -Sergio Barbosa Serra, Chefe do Departamento do Serviço
Exterior.
À ComiSsão de Relações Exten·ores.

MENSAGEM
!'I• 231, de 1987
(1'1• 392187, na origem)
Excelentíssímos Senhores Membros do Senado Federal:
De confOrmidade 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 Jayme Valia-Lobos, Embaixador do Brasil junto à República Qabonesa,
para, cumulativamente, exerc::er a função de Embaixador do Brasil junto à República da Guiné-Equatorial, nos termos d() artigo_ 56, § 19, do Regulamento de Pessoal do _SelVi_ço_ Exterior, baixado
-pelo Decreto n9 93.325, de 19 de outubro de 1986.
Os méritos do Emba~dor Jayme Vtlla-Lobos,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteri_ores.
Brasílía, 30 de outubro de 1987. - José Sarney.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vltae:
Mínistro Jayrne Villa-Lobos.
Rio de Janeiro (RJ), 5 de fevereiro de 1934.
Filho de Manoel Villa~Lobos e Francisca PeraUna Araújo Villa Lobos.
Bacharel e Ucenciado em Letras Anglo-Germânicas, FNF/UJ3.
Curso de Extensão em Líteratura Americana,

UBIRJ.
- Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
IRBr.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD/

Novembro de 1987
C_Qnsulde Terceira Qasse, 7 de junho de 1961.
Segundo-Secretário, antigüidade, 28 de juJho
de 1965.
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de março de 1972.
COnselheiro, meredmento, 27 de junho de
1977.
.
Ministro de Segunda Qasse, merecimento, 23
de janeiro de 1980.
Assistente do Chefe da Divisão do Pe~soal,
1962.
C:hefe da DiVis~o de Turismo, 1971/72
Oabinete do Secretário-Geral Acliunto para Organismos Regionais Americanos, 1972!73.
Assistente do Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1973.
·
Assistente do Chefe da Divisão de Ciência e
Tecnol9.9.La Departamento Cultural, 1974.
Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1979/82.
Chefe, substituto, do Departamento de Cooperação Cu1tural, Oentífica e Tecnológica, 1980/82.
Bruxelas, CEE, Terceiro-Secretário, 1963/65.
Bruxelas, CEE, Segunde-Secretário, 1964/65.
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios,
1964 e 1965.
Belgrado, Segundo-Secretário, 1966/66.
Sófia, Encarregado de Negócios, 1966.
Belgrado, Encarregado de Negócios, 1966 e
1967.
. .
. MontevidéLJ,_ segundo-Secretário, 196Bn1.
l.Jbreville, Encarregado de Negócios, 1976.
Paris, UNESCO, Primeiro-Secretário, 1975n7.
Paris, Conselheiro, 1977n9.
Marselha, Cônsul-Geral, 1983/87.
Ubreville, Embaixador, 1987.
VII Congresso da Associação lntemacioruil de
Aeroportos CJvis, Dubrovnik, 1967 (representànte).
XI Congresso Interamericano de Turismo,
Buenos Aires, 1971 (delegado).
VII Reunião da CEBAC, Brasília, 1971 (delegado).
Prê-Nego_ciações da ALALC, previstas pela Resolução n9 249 do IX Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes Contratantes do
Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1972 (dele'
gado).
O MinistroJayme Villa-Lobos se encontra nesta
data no exercício de suas funções de Embaixador
do Brasil junto à República Gabonesa.
Secretaria de Estado das ReJações Exteriores,
de
. de 1987. - SeqJio Bari>ooa
Serra, Chefe do Departainento do Serviço Exterior.
À Comissão de RelCJções Exteriores.

AVISO
Do Ministro-Chefe do Gabinete Clvll da

R.J.

Presidência da Replibllc:a:

Curso da Academia de Direito Internacional da
Haia.
cu-rso de Teoria Musical da Escola Nacional
de Música da UB.
Curso do Centro de Instrução de Oficiais da
Reserva da Marinha do Brasil (ClORM).
Professor Assistente do Departamento de Português, aniversidade do filínois.
Segundo-Tenente da Reserva da Marinha do
Brasil.

N~ 803/87, de 28 de outubro do corre~e ano,
encaminhando esclarecimentos prestados pelo
Governo do Distrito federal sobre quesitos constantes do Requerimento n? 84, de 1987, de autoria
do Senador Maurício Corrêa, formulado com a
fmalidade de obter infonnações quanto a viagens
do Senhor Governador do Distrito Federal.
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OÁOO
Do Primeiro-Secretário da Càmara dos Deputados
N9 302/87, de 27 de outubro do corrente ano,
comunicando a aprovação das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 20, de 1987

(n9 3187, na Casa de origem), que dispõe sobre
o aproveitamento dos servidores da Empresa de
Engenharia e Construção de Obras Especiais SA

- ECEX. no Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem- DNER.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) O expediente lido vai à publicação.

-Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida

pelo Sr. PrimeirowSecretário.
É lida a seguinte

36 da Constituição, assumir o cargo, para o qual
fui nomeado, de Ministro da Educas:-ão.

Cordiais saudações - Senador Hugo Napow
leão.
O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -

COMUNICAÇÃO
JA..

Brasilia, 30 de outubro de 1987

Exm9Sr.
Senador Humberto Lucena
DO. Presidente do Senado federal
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex!', em obediência ao disposto no artigo 43, alínea "b", do
Regimento Interno, que a partir desta data me
afasto do exercício do mandato de Senador pelo
Estado do P"~auí, a fim de, nos tennos do artigo

4647

comunicação lida v_:ai à publicação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Encontra-se na Casa o Sr. Álvaro dos Santos Pacheco, Suplente convocado para preencher a vaga ocorrida na representação do Estado do Piauí,

em virtude do afastamento do Titular, Senador
Hugo Napoleão.
S. EX' encaminhou à Mesa o diploma, que será
publicado na fof!Tl_a regimental.

É- o--;~uinte o diploma encaminhado à
Mesa:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

~t1J1lcnta
0 Pesembatgador JJAL_'f'gR __ DE CARVALHO MIRANDA

o_ --

~-

,.

~Presidente dll

Tribunal Regional EJeltoral do Piauí, CONtERE, nos termos do artigo 2'15 e seu parágrafo ú_nica, c_o_q'!._biD:ado c:om o ardgo

30, inciso Vll,do Código Eleiwral, o presente DIPLOMA de 2? Sup'l.ante de .Senadozo
:> • ::.>.
_
.
a,. ÁDl'ARO [d_QS. ..BJ!.NTOS l?rlC/tb.'CO
~proclamado eleito em sessão
de 19 de dezembro
'-d(•St(; T~ihuml, -:um ...i}k!..l§..L ___ t•oros, pela legenda _da. _ _ wC.oJ.i._í]üç.J.,;;
7patà o período

O SR. PRESIDljriTE (Humberto Lucena) Designo ComissãQ formada pelos Senadores
Pompeu de Sousa, Marcondes Gadelha e Virgílio
Távora para introduzir S. EX' em plenário, a frm
de prestar compromisso regimentai. (Pausa.)

de...Q].__de_J:~·e7·T'2

Acompanhado da Comissão, o Sr. Álvaro dos
Santos Pacheco dá entrada no recinto, prestando
junto à Mesa o seguinte compromisso regimental;
"Prometo guardar a Constituição federal e as
leis do País, desempenhar fiel e lealmente o man-

de l98z_____a.--J.l.. __ Je

dato de senador que o povo me cOnferiu e sustentara união, integridade e a independência doBrasiL" (Palmas.)
O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) Declaro empossado Senador da República o no-
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bre Sr. Álvaro dos Santos Pacheco, que integrará,

no Senado, a representação do Estado do Piauí.
A partir deste momento S. Ex" pãssará a parti~
cipar dos trabalhos da Casa.
·

Resoluç_ão n? 58, de 1972, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art 405
§ 19 A~enhu;;;;rvido;~pod;~·á·;;~ Pas;

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

di~ de v~or superior à atribuída ao ocu·
pante de cargo posicionado na última referência da classe final da Categoria Funcional
de TécnicO Legislativo ou remuneração
maior que os subsídios e demais vantagens
·
pecuniárias pagos a Senador."

Sobre a mesa, comunicações que vão ser- lidas

pelo Sr. Primeiro-Secretário.

-

-

-

São lidas as se9uintes

Em 3 de novembro de 1987

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-

lência, à Vista do disposto no art. 7" do Regimento
Interno, que, assumindq o exerdcio da representação do Estado do Piaui, em substituição ao Senhor Senador Hugo Napoleão, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignando e integrarei a
bancada do PFL.
Atenciosas saudações -Assinatura por extenso: Álvaro dos Santos Pacheco.
Nome do Parlamentar: ÁLVARO PACH&
CO.
OF. GAB. N

077187
Brasília, 3 de novembro de 1987
Excelentíssimo Serthor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Senhar Presidente,
Com meus tum'primentos cordiais estou comunicando a Vossa Excelência ffieu afastamento
do Pais no período ,de 7 a 14 do corrente, quando
estarei atendendo convite do governo italiano para
partícipar dos seguintes eventos:
1. Mesa-Redonda em Roma, ~m torno do--tema: ''Valores e inteJ:eSSes no diálogo entre EurOpa
e Amérka Latina, com os seguintes participantes:
-representante do governo italiano-Ministro
9

Stnithling;

- representante·do governo argentino, Embai~
xador Scalla;
-Vice-Presidente do Parlamento e_uropeu, De~
putado Roberto Foimi9oni;
-Parlamentar brasileiro convidado, Senador
Ronan Tito.
2. Seminário na Universidade de Trento, que
debaterá o tema: "Brasil: os Desafios da Tran.Wçào".
Sendo o que se apresenta para o momento,
renovo a Vossa ExCelência protestos de consideração e apreço. - Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) As comunicações lidas vão à publicação.

_ Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
sua publicação, vigorando os efe1tos financeiros a partir de 1~ de janeiro de 1988. __

ae

Art. 39 Re_Vogam.-se ~~ dispOsições em contrárlo.

Justlftcação

--

O prece(to que se_ pretende modificar, contido
no § 19 do arl 405 do Regulamento Administrativo, fel adotado a partir de 1979. Todavia, após
-oito anos, é evidente que ele passou a ser responsável por a1gumas distorções_ que pretendemos
sejam sanadas,.
_
.
T rata-se, també m, de medida de caráter preventivo Já que, nesta Casa, até hoje, pelo menos,
·
· ocorreu a subversão da hierarquia da reJ_~ma1s
muneração de seus servidores. Acautelando-se
~o~_ a norma proposta, qu_er-se estabele<::er um
_=· tetó ·juStõ "e aceitável mediante o qual, mesmo
que· futuras disposições legais potencializem o
que esta Resolução deseja vedar, obtém~se o parâmetro ideal capaz de impor um limite que imu·
nize o Senãdo Federal de excessos e abu_sos cada
vez ma[s freqüentes em outras instituições.
Por esses motivos, a Comissão Diretora subme~e ao crivo da l_ucidez dos SenhOres Seiladores
e:s@ ·propositura qQe, pelo seu al<::C!ince, está certa,
merecerá a sanção do Plenário.
Sala das Sessões. 3 de novembro de 1987.
-Humberto Lucena- José Ignáclo Ferreira
- Lourlval Baptista - Jutahy Magalhães -

Dirceu Carneiro.
i.EG!SIAÇÃO aTADA

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SENADO FEDERAL

(Resolução n'l' 58n2 e suas alterações)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser
lido peJo Sr. Primeiro-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•189, DE 1987
(Da Comissão Dlretora)

Altera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, aprovado pela Reso-

lução n• 58, de 1973, e dá outras providências.
Art 19 O § 1~ do art. 405 _Q_o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela

SUBSEÇÃOll

Das Diárias
Art. 405. Diária é a retribuição devida ao servidor pelo comparecimento ao serviço, em conseqüência de cada sessão extraordinária do Senado
Federal ou conjunta do Congresso Nacional, cal·
culada à razão de 1/30- (um trinta avos) do valor
da remuneras;ão mensal.
§ 1~ Ao servidor de que trata este artigo, em
nenhuma hipótese poderá ser paga diária de valor
superior à atribuída a Senador.
§ 29 Só poderão ser convocados para o serviçO relativo às sessões referidas neste artigo os
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servidores que tenham cc_::>r"!_1parecido ao expediente normal d9 dia da realização a~ sessão.
_ § 39 Os servidores _integrantes do 9rupo--Direção e Assessoramento Superiores farão jus à
retribuição de que trata_ e~~ artigo, a qual será
fixada segundo critérios a serem _estabelecidos
pela Comissão Diretora.
·················---··--·-"·----~··~-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O projeto· que vem de ser lido será public::ado

e, em següfda, ficará sobre a mesa durant~ três
sessões. a _fim de receber emenda.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL- MA)
- Pela ordem, Sr. Presidente. (Assenti_mento da
Presidência.)
Sr. Presidente, peço a V. Ex' faça o Sr. Secretário
reler esse projeto de resolução.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu;ena) V. EX-' será ateildido.

(Procede-se, novamente, à leitura do pro- _.

jeto de resolução.)

O Sr. Alexandre Costa -Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Peço a V. Ext cjue aguarde a leitura do restante
do expediente. Inclusive, a prOPosição- Que se
refere V. f:xf, como acabei de anunciar há pouco,
ficará sobre a mesa, nos termos regimentais, para
__
recebimento de emendas.

a

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas eu deS:jaria a oportunidade, tendo em vista uma propo-

SIÇão como essa, que é inédita no Senado da
República, para fazer um apelo, a fim -de que a
Mesa mesma a retire, por todos os motivos, a
não ser que V. Ex' nãO tenha conhecimento da
leitura que acabou de ser feitã, onde misturam~se
alhos :om bugalhos, para atingir um objetivo claro, ma1s do que claro, comparam-se vencimentos
e subsídios do Senador numa verdadeira panelada, como s~ diz no Nordeste. Uma coisa horrível,
Sr. Presidente!
Faço um aPeio para que V. Ex'i' reveja e não
mande publicar, porque não está à altura do Senado da República uma resolução nes~s condições. Até os erros de português posso enumerar
a V. Ex' Não_ está à altura de ser publicada pela
Mesa do Senado da República.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Não há nenhuma questão de ordem a ser deddida. O Regimento será cumprido e pediria à Taquigraf~a que fiZesse suprimir do seu apanhado
as expreSsões anti-regimentais que V. Ex- usou.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Não, responderei a V. f:x!' na sessão de amanhã...
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Rca a seu Crlt_êrio,
O SR. ALEXANDRE COSTA- ...mostrando
que é uma imoralidade que se quer praticar na
escuridão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a me~, projeto de lei que será lido pelo
Sr. Primeiro-secretário.
É lido o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 38, de 1987
Dá nova redação ao caput do art. 73
da ConsoUdação das Leis do Trabalho.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O projeto lido vai à publicação.
Sobre a mesa, -requerimentos que vão ser lidos
pelo Sr. 1PMSecretário.
São lidos os seguintes

O Congresso Nacional decreta:

Art.

}9 O caput do art. 73 da Consolidação
das leis do Trabalho passa a ter a seguinte reda-

REQUERIMENTO
1'1' 180, de 1987
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REQOERIMENTO
N• 186, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento [ntemo,
requeiro o ·desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 93, de 1982, feita a reconstrução do
processo, se necessáría:
Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

ção:

"M 73. Salvo nos casos de revezamen-

to semanal ou qujnzenal, o trabalho notumo
terá remuneração superior à do cliumo e, para esse efeito, sua--remuneração terá um
acréscimo de 50% ( cinqüenta por cento), pe-

Jo menos, sobre a hora diurna."

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação,
Art. .39 Revogam-sé as· disposições em con-

trário.

Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquívamento do Projetp de Lei do
Senado n9 53, de 1981, feita a reconstituição do
processo, se neCessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
--Senador Márcio Lacerda.

REQUERIMENTO
N• 181, de 1987

REQUERIMENTO
N• f87, de 1987
Nos termos do art. 376 dO Regimento lntemo,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 116, de 1982, feita a r~onstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

Justificação
O trabalho notumo deve receber urna remuneração compatível com sua importância e com
seu caráter excepcional.
A remuneração de 20% (vinte por cento), prevista pela Q..T, sobre a hora normal, ou seja, diurna, é de uma mesquinheza contundente~Os empregados que trabalham à noite levam
uma vida anormal para que os demais cidadãos
desfrutem, ou possam -desfrutar, uma vida nor-

mal.
Sala das Sessóes, 3 de novembro de 1987. JamD Haddad.
LEGISL.AÇ'íO aTADA
CON$0LIDÂÇ'í0 DAS LEIS
DO TRABALHO
SEÇ'íO IV

Do Trabalho Notumo
"Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho notumo terá remu-.
neraç!o superior à do diurno e, para esse efeito,
sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
§ 19 A hora do trabalho notumo será computada como de 52 minutos e 30 segundos.
§ 2~ Considera-se notumo, para os efeitos
deste artigo, o trabalho executado entre as 22
horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.

§ 3~ O acréscimo a que se refere o presente
artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho
notumo habitual, será feito, tendo em vista os
quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natu~
reza semelhante. Em refaç!o às empresas cujo
trabalho notumo decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário
mínimo geral vigente na região, não sendo devido
quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem.
§ 49 Nos horários mistos, assim entendidos
os que abrangem períodos diurnos e notumos,
aplica-se às horas de trabalho noturno _o disposto
neste artiQO e seus parágrafos.
§ 59 As prorrogações do trabalho notumo
aplica-se o disposto neste Capítulo."

Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamen~o do Projeto de Lei do
Senado n~ 90, de 198 I, feita a reconstituição do
processo, se necesSária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de I 987.
- Sehador Márcio Lacerda.

REQUERIMENTO
N~' 182, de_ 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 211. .de 1981, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de I987.
-Senador Márdo Lacerda.

REQUERIMEJ'ITO
N• 183, de 1987
Nos termos do art. 367 ao Regimento Interno,
requeiro o desarquivarnento do Projeto de Lei do
Senado n"' 258, de 1981, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de ~ovembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda-

REQUERIMENTO
N• 184, de 1987

REQUERIMENTO
1'1• 188, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nç 137, de 1982, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1987.
-Senador M.árclo Lacerda.

REQUERIMEJ'ITO
N• 189, de 1987
Nos termos de art. 367- do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamentO dó Projeto de Lei do
Senado n9 204, de 1982, feita_ a reconstituição
do processo, se .necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de _1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQUERIMENTO
~'~' 100, de i 987
Nos termos do_ art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n? 216, de 1982, feita a reconstituição_
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQUERIMENTO
1'1• 191, de 1987
Nos iennos do art. 3õ7 do Regimento Interno,

Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro ·a desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 74, de 1982, feita a reconstituição do
proc-esso, se necessária.
Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1987
- Senador Mário Lacerda.

Senado n"' 11, de 1983, feita a reconstituição do
processo, se necessária.
SaJa das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQUERIMENTO
N• 185, de 1987

REQUERIMENTO
N• 192, de 1987

Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o' desarqurvamentá do Projeto de Lei do
Senado n'~ 86, de 1982; feita a reconstituição do
processo, se necessária.-Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

Nos_ termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei_ do
Senado n9 29, de 1983, feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987,
-Senador Márdo Lacerda.

requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
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REQ(JERJMENTO

REQ(JERIMENTO

N• 193, de 1987

N• 199, de 1987

Nos tennos do art. 367 ,do Regimento lntemo,
requeiro o t;lesarquivamento do Projeto d~ ~i do

Senado rt' 144, de 1983, feita a reconstituição
do processo, se

necessári~_.

Sa1a das Sessões, 3 de novembro- de 1987.
- Senador Márcio Lacerda.

REQOERIMENTO
N• 194, de 1987
Nos termos do art 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do ProjetO--de Lei do
Senado ~ 178, de 1983, feita a reconstituição
do processo, se necessária. _ _
· Sa1a das Sessões, 3 de novembro ·de 1987.
-Senador Már<:lo Lacerda.

REQ(JERIMENTO
N• 195, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do ProjetO de Lei do

Senado rf 185, de 1983, feita a reconstituição
do processo, se necessária.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador -~o Lacerda.

REQ(JERIMENTO

N• 196, de 1987

Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n1> 111, de 1984, feita a rec:on$tituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 _de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQ(JERIMENTO
N• 200, de 1987

N~ t~o~

R~me~tà

do art. 367 do
Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~ 15.2", de 1984, feita a reconstitulção
do processo, se neces~ria.
Sala _das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda. ~

REQ(JERIMENTO
N• 201, de 1987
Nos termos do art. .367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 157, de 1984, feita a reconstituição
do processo, se necessárta. -- -- -Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

Nos termos do art. 367 do Regimento iriemo,
reqtiéii'O 6 desarquivamento do Projeto de Lei do
senado n9 187, de 1984, feita a reconstitUição
do processo, se nece~ria.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Laeerda.

Nos termos do art. 367 do_Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de leí do
Senado f1'? 75, de 1984, feita-a reconstituição do
processo, se necessária.
Saia das Sessões, 3 de novembro de 1987.
--Senador Márcio Lacerda.

REQ(JERIMENTO

N• 198, de 1987
Nos tennos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto âe ~i dQ
Senado n" 107, de 1984, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
__
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
- Senador Márcio Lacerda.
·

Nos tennos do arl 367 dq R~gimentq Interna,
requeiro o desarquivamento do Projeto cte Lei d,o
Senado n9 106, de 1985, feita a reoon_stituição
do processo, se ne<:essária.
Sala das Sessõe_s, 3 de nOvembro de 1987.
-Senador Márdo Lacerda.

REQ(JERIMENTO
N• 206, de 1987
Nos termos do aif 367 do Regimento fntemo,
requeiro o desarqutvamento do Proj'eto de Lei do
Senado Jl'! 154, de 1985, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márdo Lacerda.

REQ(JERIMENTO
N• 207, de 1987
Nos termos do art: 367 do Re.gimento Interno,
requeiro O desàrquivàmento do Projeto de Lei do
Senado n9 216, de 1985, feita a "reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQ(JERIMENTO

N• 208, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno.
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado W 317, de 1985, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões. 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.
· - -

REQUERIMENTO

N• 197, de 1987

REQUERIMENTO
N• 205, de 1987

REQ(JERIMENTO

N• 202, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamenlo do Projeto de Lei do
Senado 09 62, de 1984, feita a reconstituição do
processo, se necessária. Sala das Se$5Õf!S, 3 -de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.
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REQ(JERIMENTO
N• 203, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n? 194, de 1984, feita a reconstituição
do processo, Se necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-senadOr Márdo Lacerda.

REQUERIMENTO
N• 209, de 1987
Nos termos do art 367 _do Regimento Interno, requeirO o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n9 360, de 1985, feita. a reconstituição do processo, se ne<;essária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Mán:lo Lacerda.

REQ(JERJMENTO

N• 204, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
S!:'na!lo n 9 231, de 1984, feita a reconstltuJção
do prcx::esso, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.

~-Senador Márcio Lacerda.

REQ(JERIMENTO

N• 210, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interna,
requeiro o desarquivamento do Projeto -de Lei
do Senado ~~ 363, de t 985, feita a reconstituição
do processo, se necessáría.
· --Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márdo Lacerda.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)
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REQOER.IMENTO

N• 211, de 1987

Nos termos do art 367 do Regimento Interno: requeiro o desarquivamento do Projeto de
Le1 do Senado n" 367, de 1985, feita a reconstituição do processo, se necessária.

de

Sala das Sessões, 3
novembro de 1987.
__,;'Senador Márcio Lacerda.

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

N• 218, de 1987
No~ termos do ~ 367 do Regimento Interno,
reque1ro o desarquwamento do Projeto de Lei do
Senado fl'? 127, de__1986, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sãla das Se.ssões, 3 de novembro de 1987.
-Senador ltllárclo Lacerda.

N• 212, de 1987

REQCJERIMEJ'ITO

Nos termos do art. 367 do Reglmento Interno,

N• 219, de 1987

requeiro o desarqWvamento do Projeto de Lei do
Senado n9 373, de 1985, fejta a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 _de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQOERIMENTO
N• 213, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Intewv.
requeiro o desarquivamento do Projeto de_ Lei do
Senado rt' 376, de 1985, fejta a re<:onstituição

do pro_cesso, se_ necessán·a.
Sala de Sessões, em 3 de novembro de 1987.

-Senador Márcio Lacerda.

REQCJERIMEJ'ITO
N• 214, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,

requeiro o desarqufvamento_ do Projeto de Lei do
Senado rt' 32, de 1986, feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1981.
-Senador Márcio Lacerda.

REQCJERIMEJ'ITO

N• 215, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~> Ba de I 986, feita a reconstituição do
processo, se neCessária.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQCJERJMEI'ITO

N• 216, de 1987
Nos termos do art. .367 do Regimento Inte~o.
requeiro o desarquivarnento do Projeto de Lei do
Senado n9 108, de 1986, feita a reçonstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, .3 de novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQCJERJMEI'ITO

N• 217, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Jntemo
requeiro o desarquivamento do Projeto c;fe Lei d~
Senado n9 120, de 1986, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
SaJa das Sessões, 3 de novembro de 1987.
- Senador .Mátclo Lacerda.

Nos termos do art. 367 do Regimento Jn1emo,
requeiro o desarquivamento do PrQjeto de Lei do
Senado n9 158, de 1986, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3-de novembrO de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQCJERIMEJ'ITO

N• 220, de 1987
Nõs termos do art. 367 do Regimento lnterno,
requeiro o desarqujvamento do Projeto de Lei do
Senado n9 167, de _1986,_feita_ a reconstituição
do processo, se neCessária.
Sala das Sessões, 3 de ·novembro de 1987.
-Senador Márcio Lacerda.

REQCJERIMENTO

N• 221, de 1987
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de concesSões de rádio e televisão em todo o
Pais, e írregularidade-5 ocorridas no Ministério das
Comunicações", venho, pelo presente, solicitar a
Vossa Exce1ência-, a prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo concedido a esta Comissão
que se encerrará dia 05 de novembro próximo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência, protestos de _estima e apreço.
- Marcondes Gadelha, Presjdente.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Luceno) Aprovada o requerimento. fica concedida a prorrogação requerida.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO

N• 224, de 1987
Requeiro à Mesa, na forma do art 239, inciso
i, alínea "b", do Regimento Interno, seja encaminhado.ao Poder Executivo o seiDJinte pedido de
informações re1ativo à conta secreta (Delta Três),
para apurar:
1 -se a conta de fato existe ou se existiu;
2- qual o total de recursos ne1a depositados,
sua origem e destinação;
3 -quem ciutOriiOu a aPertura da conta;
4- qu_em estava habiHtado a movimentar a
conta;
.5- que implicações tinha ou tem com o programa nuclear brasileiro; e, finalmente,
6- que resultou apurado no inquérito policial
levado a efeito.

Nos termos do art. 367 do Rêgiir1ento Intemo,
Justificação
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Em
razão
de
notícia
veiculada sobre a existência
Senado n9 181, de 1986, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
_ de urnã conta sécl-eta (Deha Três) e aplicação
ilegal de verbas pllblicas no mercado financeiro,
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
por parte da Comissão Nacional de Energia Nu- Senador Márcio Lacerda.
dear, a Procuradoria da República no Estado do
Rio de Janeiro, por intermédio do Dr.Juarez TavaREQCJERIMENTO
res, solicitou a abertura do competente inquérito
N• 222, de 1987
criminal à Polícia Federal.
Segundo o Procurêldor, a reportagem na "folha
de S. Paulo" de 24-12-86, estaria a caracterizar,
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
pelo menos, crime de prevaricação porquanto o
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Decreto-Lei n9 1290, de 3-_12..,73, veda a utilização
Senado n9 230, de 1986, feita a reconstituição
de recursos públicos, seja da administração direta
do processo, se necessária:.
ou indireta, nas operações do mercado financeiro,
Saia das Sessões, 3 de novembro de 1987.
Acrescenta a autoridade que a Lei n9 7,492, de
-Senador Márcio Lacerda.
16-6~86, define como delito penal a manutenção
"de recurso ou valor paralelamente à contabiliO SR- PRESIDJ:I'I'W (Humberto Lucena) dade exi,Oida pela legislação".
Os requerimentos lidos serão pub]icados e induíAquilo que poderia ser uma mera infração pe-dos em Ordem do Dia, nos termos do disposto
nal, embora de gravíssimas conseqüências, em
no _ art. 279, lf. letra c, do Regimento lntemo.
virtude do envolvimento de altos funcionários exeO SR, PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) cutivos, passou para o plano político quando foi
Sobre a mesa, requerimentcí que será lido pelo tomado público que as importâncias, mantidas
Sr. Prime~Secretária.
e aplicadas em caráter sigiloso, eram destinadas
a financiar um suposto "Programa Nuclear ParaÉ lido e aprovada o seguinte
lelo", coordenada pelo Conselho Nacional de
REQUERIMENTO
Energia Nuclear e contando com a participação
N• 223, de 1987
das três ForçasArrnadas, de centros de pesquisas
das universidades e de indllslrias privadas. E, ainOF. N• 004/87 - CP!
da, a imprensa nacional que atribui tais declaraBrasília, 28 de outubro de 1987 ções ao Presidente do CNEN, Dr. Rex Nazareth.
Finalmente, o próprio Ministro-Chef~ do_ GabiSenhor Presidente,
nete Militar e Secretário-Geral do Conselho de
Na qualidade de Presidente da Comissão ParlaSegurança NacionaJ, veio a público para assumir
mentar de Inquérito, destinada a "apurar a política
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a responsabilidade pelas operações bancilrias.
Em razão disso, o inquérito teria passado à direta
responsabilidade do Diretor-Ge-ral da Polícja Fe·
dera!.
Alarmados com a proporção e possíveis reper-

cussões dos fatos, diversas entidades representativas da sociedade civil, ta1 como :a OAB, SBPC
e ABf, promoveram reunião com O Procurador

requisitante do inquérito~ d_eddi~am acompanhar
o caso.

Os fatos, de suma gravidade e fartamente

d~

nunciados na imprensa nacional estão a suscitar
dúvidas e questionamentos que o Senado Fede-

ral, investido que está no poder-dever de fiscalilar
os atos do Poder Executivo, não pode ignorar.
Ante o exposto, e por entender que a Casa
não pode omiti~':'se ante fatos públicos e notórios
de tão graves consegüênc:ias e repercussões, for-

mulo perante a. Mesa do Senado Federal, com
base no arl239, inciso I, alínea"!:)'', do Regimento
Interno, a presente solicitação de informações ao
Poder Executivo de todos os atas praticados pela
COmisSão Nacional de Energia Nuclear nos últi~
mos dois anos, a partir da data de- promulgação
do Decreto Legislativo I"!~ 3, de 1985 (9 de abrll
de 1985), Vinculados à gestão de verbas, aplica~
ção de recursos e implementação e execução
do "Programa Nuclear",_ procedendo~se, o_utros~
sim, à apuração de responsabilidade dos gestores
e administradores.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Itamar Franco
· ··

212185 (N~ 4.452!77, na origem);
21/86 (N• 6.696/85, na origem);
175/85 -Complementar (N• 180/81, complementiu lia -origem);
87/83 (N• 1.372n9, ·mi origem);
26/84 (N• 3.0(]4/80, na origem);
28186. (N' 7.446/89, na origem);
189/85 (N• 5.465185, na origem);
149/86 (N• 2.195/83, na origem);
- 66/86 (N• 3.804/84, na origem);
13/86 (N• 328W84, na origem);
54/86 (N• 7.634/86,
origem);
1!6/85 (N• 2.246/83, na origem);
88186 (N' 6.!01/85, na origem);
94/86 (N' 5.183/85, na origem);
6(86 "- Complementar (N• 316/85, complementar, na origem);
-.15/86 (R• 4.645/84, na origem);
119/86 (N' 2.504/83,"na origem);
25(83 (N' 4.979/8), na origem);
146/86 (N• 6.881/85, nií origem);
144/86 (N• 8.086/86, na origem);
22/86 (N• 3.544/J)O, na origem);
126/86 (N' 5:989/85, nà origem);
12/87 (N• 80/87, na origem);
124/86 (N• 5.566/a!i•. na.origem);
26/f!il (N• 163/67, na origem);
28187 (N• 172/67, na origem); e
~oJetos de Lei do Senado No~~:
148186. (N• 8,940/86, na Câmara dos Deputa-

na

dos); e

67/86 (N;. 7. 792/86, na Câmara dos Deputados).
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nos termos do§ 4 9_do referido dispositivo con~
Este requerimento será publicado e incluído em titudonal,- os vetos são cons_iderados mantidos.
Ordem do Dia, nos termos do art. 239, VI, do
A Presidência fará a devida comunicação ao
- ~t)I1Qr Preside_n~ da República.
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humbeito Lucena) A Presidência re_cebeu do prefeito munl<::ipal de
Campo Mourão, E:stado dõ_Paraná, o Oficio S/45,

de l 987, solic:itando a retificação da Resolução
38, de 1987, que autorizou aquele_munkípio
a contratar operação de crêdito no valor de Cz$
8.512.000,00 (oito milhões, qui!lhentos e dÓze
mU cruzados).
Nos termos da Resolução n9 1;-ae 1987, a Presidência designará, oportunamente, o relator da
matéria.
l1"

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o prazo previsto no § 3~~' do Art 59
da Constituição para deliberação do Co119resso
Nac::ional sobre as seguintes matéfias vetadas pelo
Senhor Presidente da RepúbliC!a:
Proj~tos de Lei da Câmara n<>s:
26/86 (N• 7.838186, na origem);
24/86 (N• 7.793/86, na origem);
7/86 (N• 4.629/84, na origem);
54/84 (N• 880n9, na origem);
161/85 (N• 183/83, na origem);
128/85 (N• 2.523n9, na origem);
197/84 (N• 953/83, na origem);
129/82 (N• 2.451n9, na origem);
23/86 (N• 7.825/86, na origem);
205/85 (N• 6.332/85, ni!_origem);
95/85 (N' 2219/83, naorigem);
35/86 (N• 4.0 I 0/84, na origem);
222/85 (N• 6.2"86/85, na origem);
I 00/85 (N• 2.609/83, na origem);
34/86 (N" 7.417/86, na origem);
42186 (N' 7.492/86, na origem);
55/86 (N• 907/83, na origem);
~orou;;.se

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) COhcedo a palavra ao nobre Senador Álvaro PachecO.

"o sR.

PÁcHE:C:ô

ALvARo
(PFL- PI. ProOY!lcia_ o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores.:
Considero, inicialmente, um grande privilégio
.assumir o Senado estando na Presidência o Senador Humberto Lu«:ena, junto com ilustres Mem·
bras _da Mesa, a cond~ir_ QS_ trabalhos.
Perguntado hoj~ -à tarde por um repórter qual
a eXPeriência política que eu tr&ia para o Senado
da República, respondi~lhe que, originário de uma
tradicional famiJia politica de minha terra, o Piauí,
tenho estado, pelo menos nos últimos 35 anos,
Iígado à atividade política. quer como jornalista,
como- editor e intele_ctual, quer c::omo assessor
de parlamentares, quer pela ligação pe!1Tlanente
e inintei'T!lpta GOmos problemas políticQs dº Pia1,1l
e do Brasil.
Ténho, portanto, de longa data, uma militância
política intelectual que jamais se interrompeu, e
que se intensificou a partir da memorável campa~
nha de Tancredo Neves e_José_Samey.
O primeiro dos políticos com quem iniciei o
meu aprendizado foi o chefe de minha família,
Sige"fredo Pacheco, Deputado e Senador por mais
de 30 anos, que me levou, _<l:dolescente, para o
Rio de Janeiro, que _ me _or_ieO.tou e com quem
convivi e participei de fatos políticos como o suicí~
dia de GetUlio Vargas, o Governo de Juscelino,
a renúncia de Jânio Quadros, a Revolução de
64 e os ac::ontecimentos posteriores.

Novembro de 1987
Queria~me ele para seu sucessor na política
do Piauí, o que poderia ter acontecido desde 1958,
mas quis o destino que eu fosse intéa"rar a mesma
Casa que ele tanto honrou, somente 30 anos depois. Reverencio a sua_ f'!leJ'!lória, do homern púbU~
co simples, generoso, desprendido, entregue de
corpo e alma às c::ausas e à melhoria da vida
do povo sofredor de nossa teiTa· e de riosso -~aís.
A minha ligação politiCa initis e5treita, contudo.
não se originou na política, mas na literatUra- ~
na poesia. Pois antes de conheCer 9 _pQiítico José
Samey, foi a literatura .que nos uniU e estreltou
o nosso convíVio na c;,ãsa de Odylo CQsta, m~q..,
no Rio de Jan~iro, ond~-- eJ~ '-~-~abaVa. _de c;l)~fi~r"
como Deputado Federal_p_~lo Maranhão. · -- - __
A mesma terra, os mesmos sofrimentos e aSmesmas aspirações, cimentaram a noSsa arDi~
zade- e s6 muito ma,~~-~.rde a politica tomou~se
tema de nossas conversas.
- - - Aprendi c::om ele, em -Jttel:atura.. õ-arhor telúri_co
pelas nossas origens nordestinas; e aprendi muitci,
acompanhando depois a suà ati\iidade na Câr)lãra
e no --s~nado onde_ não cessei de presendar
atuação de um parlamentar moâelo, ferl'Eitiho defensor do Poder LegislatiVO, da liberdade, dos di~
reitos dos congressistas é das instituis;ões parlamentares: Fui testemunha, ao longo dê dêcadâs,
de sua constante e intransigent~ luta pela sobe~
ranía deste Poder que representamos, aõ ladO
do qual sempre se colocou, irrestrito, nos mais
dramáticos momentos de nossa conturbada His- ·
tóri;;, _Politic::a.
Substituo, pro tempore, ao Ministro Hugo Napoleão, que vai agora com sua experiênCia, brilho
tnteléctual, es,Pfri~ pú~lico e inteligênda compro.vadó_s nesta Casa, condiJZir a política educacional
do Qovetno da Nov_Cl Rep(iblica. Espei'c) estar--àaltura dele e trabalhar com o mesmo denodo
e disposição pelo Piar.ií e- pelo BraSiL
Estou c::ons.ciente de que passo a integrar o ·
Sen~do da República num instante de graveS definições que lfâ_q _afe:tar tp~o .o destino do povo
brasileiro, num limiar do qUe-pOderá ser o hossc::i
futuro como grande Nação, ou de um ca()s institu~
c::íonal que nos ameaçará a todOs.
- · · --Sei- e muito bem--.:.. que çada um dos llustres
membros desta: augusta Casa'está prófLin.damente empenhado em dar __ ao Brasil, nesta hora de
reformas profundas, o melhor para: noSsa 'Pátria
e para nosso povo.
No entanto, é preciso discernir com nitidez Q
que é este melhor,_ não apenas o que aparece
através da óptica das circun~nc:i~s ou dos impulsos pessoais, mas o que ventrá a -sobrepairar ao
momento e ao transitório, e se traduza no ansiado
futuro estável e nos reais Interesses do- País. Creio que, agora, uma questão rriaíor se-aVulta
aos- olhos da Naçã(X estará de fato, como um
todo, a Assembléia Nacional CorisfÍtuinte partici~
panda da elaboração da nova C<irta do País, orien·
tada pela lógica e pelo bom senSO;- íntegradã e
sincronizada com a realidade brasileira, o contexto
íntemacíonal em que vivemoS, o mundo em fermentação que nos cerca, ~ õ iJ.ue sci_nlos, podere~
mos vir a ser -ou a não ser?
Estarão todos ~ COnslitu.~nte~!.. sel'!l~--~co~ão,
participando, sentindo, vislumbrandO oS noVos
caminhos da Nação, a_ possibílídade d~ sua_ emer~
gênc:fa e o perlgo de sua submersão?
· ··- -- _

a

_P~Ia Emenda ConstitUc:íOnal ~~ 26, foram dadas
ao Congresso funções_d,e ~fotmª c:pnstiWç;iOJ.1al.
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Ele foi convocado para recolocar o País em seus
caminhos e tradições republlcanas e liberais, deIas desviado circunstancialmente por lamentável
patologia constitucionaJ, acentuada em governos
sem povo e debaixo de princípios totalitários.

Este Senado, que é Poder constituído, faz parte
da solução unicamente apontada, pacificamente,
para a revisão constitucional.
Nos termos do art 39 da Emenda no 26, determihou~se que

a Constituição

seria promulgada

depois da aprovação do seu -texto, em dois turnos
de diScussão e votação, pela· maioria absoluta dos
Membros da Assembléia Nacional Constituinte.
Mas esse texto parece ter-se subvertido, derrogado

ra 93
Sistematização a

e resolver, muitas

vezes emocionalmente ou deba!xo de pressões,
qual o texto da Constituiçáo, transformando o PlenáriO da Assembléia em simPles Ç)rganismo homologa~rlo, composto pelos outros 466 Constituintes, assim convertidos em Constituintes de
segunda classe, que náo poderão exercer a delegação maior que lhes foi conferida em pleito popular: a delegação expressa de participar, cada
wn, da elaboração da nova Carta.
Parece-me, neste ruomento em que lnicio minha atividade parlamentar, que não poderemos
ter, na Assembléia NacionaJ Constituinte, os que
podem tudo e os que podem apenas observar,
os que podem decidir e os que só podern aprovar
ou abster-se.
Não pode haver diminuição de· capacidade de
qualquer Constituinte - e é óbvio que somente
no plenário somos todos rigorosamente iguais.
O Plenário não pode apenas representar os Constituintes de segunda classe, enquanto as Comissões são o poder decisório, último na prática ina-

pelável.
Depois de amanhã se programa iniciar um processo inconstitucional e. esdrúxulo, a meu ver,
de votar uma Con:Stituição. _É preç~ que hoje
estejamos conscienteS do que isso pode repre~
se~_~r._!'i~L?. nps pçd_emas preocupar Com os tran·
sitórios, com o m"ornento que pasSa, mas com
os deftnitivos da História e da Economia - o
que vai permanecer e nos julgar.
Não creio que haja outra saída que não seja
a soberania do Plenário da Assembléia Nacional
Cohstib:iírite' Para discutir, votar, decidir e falar,
em última instância, sobre a nova ConstituiÇ-ãO.
O povo foi às ruas na esperança de um novo
País livre e democrático e elegeu uma Assembléia
Constituinte livre e soberana. É preciso que e1a
assim seja.
Milito obrigado. (Palmas.)

O Sr. JamU Haddad - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEl'I'IE (Humberto Lucena) -

Tem V. Ex" a palavra, pela ordem.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente:

Achava eu que estávamos, -aqui, numa soleni·
dade feStiva, quando tomava posse o suplente
do Senador Hugo Napoleão.
Sr. Presidente, não posso, em absoluto, aceitar
o Pl'OI)Utldamento de S. Ex', que procura denegrir
a Comissão de Sistematização e a Assembléia

Nacional Constituinte.

Sr. PresJdente, todos aqui são iguais, os que
participam da Comissão de Sistematização, indicados pelos seus Uderes, e posteriormente os
Membros do Plenário da Constituinte, que, eleitos
democraticamente pelo povo, aqo:i estão para dar
uma nova Constituição a este Pais.
A campanha orquestrada de vários órgãos da
imprensa contra a Assembléia Nadonal Consti·
tuinte faz parte de um plano de desmoralização
para que não se consigam vantagens pata a população nesta nova Constituição.
Sr. Presidente, há de se entender e respeitar
a opinião de cada um, mas não posso, neste momento, aceitar da parte de um Hustre colega, que
me parecia que tomava posse para se somar conosco na defesa dos princípios democráticos, vir
aqui ofender a Assembléia Nacional COnstituinte.
Quero deixar, neste momento, em meu nome
pessoal e em nome do Partido Socialista Brasileiro, a minha repulsa à: atitude do Senador que
ora toma posse. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -

V. EX' não levantou nenhum., questão de ordem.
Fal01.1 na qualidade de Hder de partido.
O Sr. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço
a_palavra. pela ordem.
O SR. PRESIDEN'I'E (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador NeJson Carneiro, pela ordem,
O SR. NELSON CMINEJRO (PMDB -

RJ.

Pela ordem. Sem revísão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quanto mais se vive, mais se aprende. Depois
de 58 anos de vida pública, de 36 anos de Parlamentar e de 17 anos no Senado, pela primeira
vez vejo que, no momento em que todos devíamos rejubilar pelo ingresso no nosso seio de um
ilustre membro da bancada do Partido da Frente
Liberai, ~urpreende-me que quem aqui chega,
afirmando que participou do suicídio de Getúlio
Vargas, faça aqui críticas aos poderes conferidos
à Assembléia Nacional Constituinte e reduza a
sua missão a uma simples reforma constitucional.
Não/ Reforma Constitucional é uma coisa, vota·
ção de uma Constituição é outra. (Palmas.) É
impossível que um orador tão ilustrado, quase
nas portas da Academia Braslleira de Letras, não
saiba distinguir, até hoje, como se const:itl..U uma
Assembléia Nacional Constituinte convocada lfvre
e soberanamente, de uma reforma constitucional
que pode ser feita, a qualquer momento, por uma
Legislatura ordinária
Por isso, Sr. Presidente, quero, neste momento.
pedir a V. Ex', como Presidente desta Casa, em
uma questão de ordem, que ensine essa diferença

ao not>re Senador. (Palmas.)
~~
O Sr. citaPs, Rodrigues: -Sr. Presidente,
pe~o

a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. EX" vai levantar uma questão de ordem?
Faço esta indagação a V. ,Ex9 porque temos
oradores inscritos e vamos, em seguida, passar
à Ordem do Dia.
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O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB -

PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) --Sr.
presjdente, Srs. Senadores:
Sua Exêélência, o nobre Presjdente da República, enviou ao CongreS$0 Nacional a Mensagem
n9 31, de 198'5-CN, que passo a ler:

"EJan.,.s Srs. Membros do Congresso Nacional:
"'TeOho a honra de dirigir-me a V. Exi"' para
encaminhar, indu~. Proposta de Emenda

à Constituiçáo que restabelece o" sufrágio universal e o voto secreto e direto na escolha
de Presidente e Vice-Presidente da R_epúbli·
ca."

E mais adiante diz Sua Excelência, o Presidente
José Samey.
"De conformidade com o entenc:fimento
consagrado eni acordo p-olítico nacional, a
Assembléia Nacional Constituinte a ser eleita
em 1986 haverá de, no exerdcio do seü Poder Constituinte originário, fiXar data da eleição do_ meu suCessor...

Há urna Assembléia Nacional Constituinte com
poder originário, e não derivado, com poderes
para elaborar uma Constituição, e não, St. Presidente, para atender aqui às recomendações e os
ensinamentos dos áulicos.
De modo que peço permissão ao nobre colega
do meu Estado, que lamento nunca ter disputado
nenhwn cargo elelivo. nem de vereador, e que
chega a esta Casa, entristecendo-nos, defendendo teses jurídicas q'* nem os rábulas defendem.
E quatldo o fazem, é apenas para agradar os
donos do poder. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não há questão de ordem a resolver, nem nas
palavras do Senador Nelson Carneiro nem rias
de V. Ex! Entretanto, eJas foram devidamente_ registradas nos Anais do Senado Federal.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, peço_ a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDEl'I'IE (Humberto Lucena) Concedo palavra a Ex"

a

v.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB - SP. ComO Líder. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta Casa sabe qual é a minha conduta e quais
são as nomiaS que nela vigem. Não gostaria de
hoje - até me retirei para não terminar de ouvir
o que aqui no Senado se dízia - , não gostaria
de hoje - apesar de tudo, é o dia de ingresso
de um Senador - começar por responder~lhe.
S. Ex9 poderá ficar certo de que, como Uder do
PMDB, lhe darei a_ resposta. S6 não o faço hoje
porque, apesar de tudo, para mim a_ política tem
regras de cortesia, e se S. EX' não-tevê para conos-co a cortesia de rios poupar de ouvir o que oliVí~
mas, eu a tereí para com S. Ex" (Palmas.}

O Sr. CarJos CbJarelli- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.

de ordem, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena)Concedo a paJavra, ~::amo Uder, ao nobre Senador
Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDEl'I'IE (Humberto Lucena) Pois não.

Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. -Sem

O Sr. Chagas Rodrigues- É uma questão

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL -

RS.
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revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

-

Eu gostaria apeniiS de pánderar qUe, na verdade, manifestando as minhas pessoais divergêJl·
cias çom várias afirmativas do ilustre Senador Al-

varo Pacheco, entendo que, dentro dos princípios
normaís que regulam o debate parlamentar, S.
Ex' pecou, sobretudo, pela afoiteza e pelo açoda-

mento, o que é perfeitamente compreensível.
Tem S. Ex' o direito de manifestar, ainda que
não seja da regra nonnal no momento do acolhimento e da chegada, posições tão cOntundentes
e vigorosas. Gostaria de dizer que isso, de maneira
alguma, inva1ida o sentimento que, tenho certeza,

todos nós haveremos Çe nutrir em relação ao
ilustre Sf!Jlador que hoje toma posse,- a certeza
de que será estabelecido ÇQm V. Ex' o contraditório na mesma proporção e com o mesmo
vigor, e que não há propósito de empanar o momento da chegada, do acolhimento e do recebiw
menta de al,guém que deve vir compor os quadros
desta Casa, tenho certeza, com o propósito de
valorizar o Poder Legislativo, de recOnhecer imw
portânda da Assembléia Nacional Constituinte,
de reglstrar o trabalho esforçado, valioso, criativo,
continuado e sacrificado que lá se realiza e partiw
cularmente da Comissão de Sistematização, que
evidentemente está procurando encurtar camiw
nhos, aprofundar exames e oferecer ao Plenário
da CaSa, que haverá de dar a úJtima palavra, como
convém num processo democrátíco, as melhores
opções decorrentes do debate democrático e do
diálogo permanente que lá temos estabelecido.

a

Creio que tudo não há de passar de um maJwenw
tendido inicial e que haverá de restar o direito
ao ilustre Senador Alvaro Pãchecõ de oferecer
as suas opiniões com vigor e a convicção que
haverá de ter na defesa das suas idéias; o direito
que haverá de ter cada um de contraporwse às
suas idéias com o mesmo vigor, sem que, em
nenhum momento, esse vigor e essa contundên~
cia verbal tire a cordialidade, a polidez e até mesmo certa ternura que de~?_ç existir numa Casa que
haverá de ser de d~bate, mas de fraternidade.
E que tudo isso se faça a partir do dia de amanhã,
pois hoje é dia de recepção, de homenaQem, de
solidariedade..
Vamos, em homenagem à sua chegada e os
grandes s_erviços que V. ~ haverá de prestar a
esta Casa, com a moderação necessária na defesa
dos seus pontos de vista, entender QUe o estreante, de certa forma, colocou todas as suas energias
com certa antecedênc:i~ _a9 momento necessário
em que deveria usá~la; jogou muito na preliminar
e no treino, quando deve 9uardar as eneryias para
a hora do jogo, que há de começar nmU outro
momento.
Receba, por isso, a. no_ss_@__ S~I,Idação pela sua
chegada e a certeza de que estabeleceremos um
contraditório saudável, bem como a certeza de
que poder6 dizer as .s.FJas idéias e de ouvir as
respostas, no mesmo rúvel e no meSmo plano
em que poderá e deverá colocá~ las. ·- -Peço ao Sr. Presidente da Casa conceda um
intervalo de 5 minutos para que o Senador Alvàro
Pacheco possa receber os cumprimentos das
pessoas que aqui vieram felicitá-lo. (Muito ben:l)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador V"argílio T~~
vora, pela Uderança do PDS.

O SR. VIRGiUO TÁVORA (PDS- CE. <::omo Uder. Sem revisão do orador)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:

O silêncio que, hoje, o PDS quer manter nesta
Casa não significa aquiescência a nenhum dos
conceitos emitidos; é tradição daquela cortesia,
daquela delicadeza que sempre norteou os traba~
lhos desta Casa.
Oportunamente, como· m_embro da Comissão
de Síst~atizaçãp1 procuraremos fazer chegar ao
nosso novo Companheiro elementos que talvez
convençam da ímprocedêncía de seu pronuncia·
menta, que repudiamos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:··
Atendendo ao_ apero do Senador Carlos ,Chiarem,
a Presidênciêl. suspende, por· à1gi.inS instantes. a
sessão para que o nobre Seriadór Alvaro Pacheco
possa receber os- cumprimentos, logo após á
sua posse,
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 21 horas e 42 minutos,
a sessão é reaberta às 21 horas ·e 44 minr;to.)_ __ _

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está reaberta a sessão.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre ~ mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
J:: lido e aprovado o seguinte

REQaERIMENTO

N• 225, de 1987
Nos termos do ârt.. 198, d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim
de que a matéria coJJ.&taflte do item n 9 7 seja
submetida ao Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987 -

Roberto Campos.

Novembro de 1987
Os Srs. SenadorE:!s que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 25, de 1987
(N• 22187, na Casa de origem)
De iniciativa dq Sermc;..l'fesidealte da República

AI~ o Decreto-lei ;,. t.37o, de
- 9 de dezembro de 1974, que dlsp6e sobre a tributação dos rendimentos auferiw
dos por garimpeiros matrlculadoa e dá
outras provJdêndas.

OCongresso Nacional decreta:

M- i,- Os parági-ãfos 1" e 2i> do artigo 19 do
Decreto-lei n• 1.370. de 9 de dezembro de 1974.
alterado pelo Decreto:lei n 9 2:089, de 2:1 de de-Zeriil?fOâe) 983, passam a ter a seguinte redaçào:

:Art. 0-············---..

1
-~··-··,._......,..,.-.
§ 1~ O disposto neste artigo aplica-se a
garimpeiros matricuJados nos tennos do arti~
go 74 do Dec_reto-lei n" 227, c:le 28 de fevereiro de 1967, e nas regiões_.de_garimpo, a
quaisquer pessoas natur~is. munidas de Carteira de Identidade e Cartão de Jdentificação
de Contribuinte.
§ 29 A prova -de origem dos rendimentOs
de que trata este artigo far-se-á_ com bll5e
na via da nota de aquisição destinada, pelas
empresas compradoras, às pessoas mendonadas no parágrafo anterior."

Art. 29 'ESta lei entra em vigor na data de sua
pubUcação.
_ Art. 39 Revogru:n-se as disposições ein contrário.

O SR. PRÉSIDENTE

ltem2:
O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovado o requerimento, fic:a invertida a Ordem
do Dia.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 1:
-votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Cãmara n' 25, de 1987 (n' 22187,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
~PreSidente da República, que altera o Decreto-le"i n9 1.370, de 9 de dezembro.de 197"!,
-que Clispõe sobre a tributação dos rendimen·
tos auferidos por garimpeiros matriculados
e·aa outra:s proVidências, tendo
-' -PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A matéria ·conStou da Ordem ao Dia da sessão
extraordinária de 27 de oUtubro último, tenao-a
votação sido adiada por falta de quorum.

Em votação o projeto, em turno único.

-.

(Humbe~o Luce~a,) -

Votação, em turno únfco, dO- PrOjeto de

Lei da Câmara n' 39, de 1987 (n' 161187,
na Çasa de origem), que altera o art.- 49 da
Lei n 9 7 .562, de 19_ de dezembro de 1~6,
que inclui a categoria functonal de Inspetor
de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades
de Apoio Judíciário do Quadro Perinanente
da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, e dá outras provfdênc:ias, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A matéria conStou dj) Ordem do-Dia da sessa:o
extraordinária do dia 27 de outubro últ;imo, tendo
a votação _sido adiada ~r falta de_ quorum.

Em votação o proJeto, em turno úní<:o.
Os Srs, Senadore_s que o aprovam-queiram permanecer sentados. (Pausa)
·
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

.

Novembro de 1987
É 6 seguinte o pro~to aprovad.o:

PROJEfO DE LEI DA <:AMARA

N•39,de 1987
(N• 161/87, na Casa de origem)
(Do Tnbunal Federal de Recursos)
Altera o art. 4• da Lei n• 7-562, de 19
de dezembro de 1986. que Inclui a Categoria Funcional de lnspetor de Seguran·

ça Judiciária no Grupo-Atlvldades de
Apoio Judidárlo do Quadro Penmmente
da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
O art. 4~ da Lei n9 7.562, de 19 de

Art. 1"

dezembro de 1986, passã a vigÓfar com a segUinte redação:"
"Art. 4~ Ao primeiro provimento dos cargos de lnspetor de Segurança Judiciária con-

correrão, por-progresSão funcional, observadas as normas regulamentares a respeito,
os ocupantes de cargos efetivos da Categoria
Funcional de Ag~nte de Segurança Judiciá-.

ria, em 19 de dezembro de 1986, e, por transformação, mediante critério seletivo, a serre~
gulamentado pelo Tnbunal, os_ocupantes de
cargos efetivos de Auxiliar Judiciário, na data
da Lei n" 7 .562, de 19 de dezembro de 1986,
egressos da Categoria Funcional de Agente
de Segurança Judiciária, a partir de 22 de
junho de 1981, ou que, procedentes de ou"
tras categorias, exerciam atribuições idênticas às daquela, desde IS de março de I974
até I 9 de dezembro de I 986, dispensada
a exigência do pará,grafo único do art. 39
§ 1~ Após o primeiro provimento, desti"
nar"se-á 1/3 das vagas, registradas na Cate-goria FundonaJ de Inspetor de Segurança
Judiciária, ao ingresso da clientela mendo-.
nada no artigo anterior, observados os critérios ali fiXados.
§ 29 O disposto no caput deste artigo
aplica" se aos aposentados no que couber."

Art.. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item3:
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n• 31, de 1985 (n•II!/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova, com
reservas, os textos da Conven_ção JntemacionaJ de 1973, para prevenção da poluição causada por navios, conclufda em Londres, a
2 de novembro de 1973, e do Protocolo de
1978 relativo à Convenção Intemãdonal para
a Prevenção da Poluição causada por navíos,
concluído a 17 de fevereiro de 1978, em Londres, tendo
PARECER fAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A matéria constou da On;f~m do Dia da sessão
extraordinária de 27 de outubro último, tendo a
votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno (mic_o.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
Sobre a mesa, redaçã:o finai da matéria, elaborada pelo Relator, Senador Gerson Camata, que
será lida pelo Sr. }9~Secretário.
É lida a seguinte
Redaçáo final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 31, de 1985 (R' 111/85,
na Câmara dos Deputados).
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo no 31, de 1985 (n9 111185,
na Câmara dos Deputados), que aprova, com reservas, os textos da- ConYenção Internacional de
1973 para Prevenção da Poluição causada por
navios, concJuída em Londres, a 2 de novembro
de 1973, e do Protocolo de 1978 relativo à Convenção Internacional para 9- Prevenção da Polui~
ção causada por navios, concluído a 17 de feve-reiro de_ 1978, em Londres.
Sala das sessões, 3 de novembro de 1987.Gerson Camata, Relator.

ANEXO AO PARECER

Redaçào frnal do Projeto de Decreto
Legislativo n• 31, de 1985 (n' 111/85,
na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art 44, item I, da Constituição,
e eu,
;- Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLJ\TIVO
N•
, DE 1987
_ Aprova, com reservas, os textos da
Convenção Jntemadonal de 1973 para
Pre'fl'enção da Poluição causada por na·
vios, concluída em Londres, a 2 de novembro de 1973, e do Protocolo de t 978
relativo à Convenção lntemadona1 para
a Prevenção da Poluição causada por navios, concluido a 17 de fevereiro de
1978, em Londres.
O Cofígies.So Nacional deCf.eta:
Art. 1~ São aprovados, com reservas, os textos da Convenç;ã~ lntemacjQnal de 1973 para Prevenção da Poluição causada por navios, concluída
em Londres, a 2 de novembro de 1973, e do
Protocolo de 1978 relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição causada por
navios, concluído em Londres, a 17 de fevereiro
de 1978.
§ 1o As reservas de que trata este artigo refe~
rem-se ao ~go 1Oda Convenção e seu Protocolo
ll, por serem suas disposições conflitantes com
o artigo· 1.5 da Lei de Introdução ao Código Ovi1
Brasileiro, aprovada pelo Decreto~Lei nç 4.657,
de 4 de setembro de 1942.
§ 29 Os Anexgs ij(, IV e V, por serem opcionais,
nos termos do artigo 14 da Convenção, serão
objeto de declaração, na qual se afirmará seu
caráter não mandatário para o Brasil.
Art 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data d~ sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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Encerrada a discussão. a matéria é dada corilo
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentai~.
O projeto vai. à promulgaçáo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Item4:
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 32, de 1985 (n91 07/85,
na <:amara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção das Nações sobre o Direito do Mar, concluído em Montego Bay,
Jamaica, em 1O_d_e___dezembro de 1982, iendo
· PARECER FAYORÁ\IEC, proferido em Plenário.
A matéria constou _da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 27 de outubro último. tendo a
votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneçer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-

Sobre amesa, redaç;ão finai da matéria, elaborada pelo_ Sr. Relator, Senador Nelson Carneiro,
que será lida pelo Sr. 19·Secretário.
É lida a seguinte
Redaçáo final do Projeto de Decreto
Legislativo R' 32, de 1985 (R' 107185,
na Câmara dos Deputados)-

0 Relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 32, de 1985 (n' I 07/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, concluído em Montego_ Bay, Jal'l)aica,
em 1O de dezembro de 1982.
Sala das Sessões, 3 .de noVembro de 1987.
-Nelson CameJro, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redac;ão 6nai do Projeto de Decreto
Legislativo n• 32, de 1985 (n• 107/85,
oa Câmara dos Deputados)Faço sãber que o Congre'ssó Nacional aPWvou.
nos tennos do art. 44, item I, da Constituição,
e eu,
, Presidente do Senado Fede"
raf, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO N~

, DE 1987

Aprova o texto da Convenção das Na-

ções Unidas sobre o DlreJto do Mar, con·
cluído em Montego Bay, Jamaica, em 10
de dezembro de 1982-

0 Congresso Nacional déCreta:Art ,19 É aprovado o texto da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluído
em Montego Bay, Jam.;1ica, em 1O de dezembro
de 1982.
Art 29 Este decreto legislativo entrã em vigor
na data de, sua publicaçáo.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defmitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) -

Jtem5:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n1> 159, de 1987, de autoriaGa Comissão Diretora, que altera dispositivos da Re50Iução n<? 73, do Senado Federal, e dá Outras
providências, tendo - parecer proferido em
Plenário-, favorável, com emenda- que apresenta.
-- --A matéria constou da Ordem -do Dia da sessão
extr~ordinária de 27 de outubro último, tendo a

votação sido adiada por falta de quorum.

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda,
ern turno único.
Os Srs. Senadores que a-aprovain queiram Per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.

Os Si"s. Senadores qll_e_~_aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)Aprovo da.
So]:,.r~ a mesa, redação final da matéria, elaborada pelo Sr. Relator, Senador Ronaldo Aragão,
que será lida pelo Sr. 1»-Secretârlo
··

É lida a seguinte
Redação ftnal do Projeto de Resolução
D' 159, de 1987.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"' 159, de 1987, que altera dispositivos da Resolução rt' 73, de 1984, do Senado
Federal, e dá outras proVidências.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987. Ronaldo Aragão, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
D' 159, de 1987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, President~ nos termos dó art
52. item 30, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOWÇÃO
N•
, DE 1987

Altera dispositivo da Resolução n' 73,
de 1984, do Senado Federal, e dá outras
providências.
O SenadO Federal resolve:
Art. 1? Os artigoS 2?, 3! e 49 da Resolução
n"' 73, de 1984, do Senado Federal, passam a
vigorar com a seguinte redação:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
__-_alíneas a e b deste artigo, farão jus, igualmente e nos mesmos percentuais, à percepção-do Incentivo Funciona].
§ 29 Os_ ocupantes dos empr€:gos regidos pelo Ato da Comissão Diretora no 12,
de 1978 farão jus à percepção do mcentivo
Fundonal em percentual correspondente à
Faixa N, constante do Anexo I desta Reso-

Novembro de 1987
Resolução n? 264, de 1986, es(::larecendo que
substituiu a expressão ..Banco Nacional da Habitação" pela expressão "Caixa Ec:onômicã Fede~
ral", em virtude de aquele jâ haver sido extinto,
através do Decreto~lei n'~' 2.291, de 21 de novembro de 1986.
·-'""
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Melra ~ho, Relator.
,

luçãO."
Art. 3ç O IncentiVo Furidonal é escalonado
em faíxas de retribuição de ra vm a que correspon-

dem, progressiva e cumulativamente, o percentual de 25% (vinte e cincõ por cento) para a faixa
I, 7% (sete por cento) para a faixa VIU e 3% (três
por c:.ento) para as demais faixas, conforme previsto no Anexo I desta Resolução.
_ Ag. -~9 O lncentiv~ Funcional será calc:ulado
com base na remuneração permanente percebida
pelo Servidor, assim considerada a decorrente do
somatório do vencimento ou salário, representação mensal, gratificação de função, gratificação
a.diçional por tempo de seMço e vantaaem pessoal, incorporada na forma do artigo 416 do Regulamento Administrativo.
Art. 29 O .Incentivo Funcional, sobre o qual
incidirá o desconto previdenciário, será incorporado aos proventos de inatividade do servidor que
o esteja percebendo, bem como daqueles que
o percebiam ao se aposentar.
Art. 39 As despesas decorrentes da_ aplicação
do d.isposto na presente resolução correrão à con.tçulo orçamento próprio do Senado Federal.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art.- 59 Rev·ogam-se as disposições em c:on·
trário.
- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em dísC!Jssão a redação final. (Pausa.}
Não havendo qÜem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é considerada
definitivamente adotada, dispensada a votação
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESJDENTE (Humberto Lucena) -

Jtem6:
Votação, em tumo único, do Projeto
de Resolução no 179, de 1987, que altera
a Resolução n9 264, de 22 de setembro
de 1986, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Plenário.

A matéria constou da Ofâem do Dia da sessão
extraordinária de 27 de. outubro último, tendo a
"Art 2? Serâ concedido Incentivo Funcional aos servidores que atendam aos· se- votação sido adiada por falta de quorum.
Em Votaç~o Q projeto, em turno único.
guintes requisitos:
- ~ ~= __
- Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram per·
a) ser ocupante de cargo ou emprego-Ln-:.
tegrantes do Quadro Permanente ou dO Qua- .manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
dro de Pessoal CLT, posldonado na óltima
Sobre a mesa, redação final da matéria, elabo-referência da clas$e final da Categoria Fllhciona1 a que pertença;
·
- . rada pelo Relator, Senador Meira Filho, que será
b) ser ocupante de cargo do Gnipo-Di- lida pelo Sr. J9wSecretário.
reção e Assessoramento Superiores, de funÉ lida a seguinte
ção gratificada ou de confiança.
Redação
final do Projeto de Resolu§ 1? Os ocupantes de cargos ou empreção n~' 179, de 1987.
gos com retribuiÇão correspondente à escala
O R~lator apreSenta a redaçã:o final do Projeto
de vencimentos do Grupo-Di~eção e Assessoramento Superiores, não abrangidos pelas de Resolução n? 179, de 1987, que rerratifica a

·.ANEXO AO PARECE:R
Redação final do Projeto de Reso-

lução

n9 179~de

1987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do
art. 52, item 30, do Regimento Inte:mo. promulgo
a seguinte

, DE 1987

RESOLUÇÃO N'

Rerratlflca a Resoluçã'o n~' 264, de

1986.
O Sena~do Federal resolve:
Art. 19 O artigo 1? da Resolução rt' 2Õ4, de
22 de setembro--d_e 1_986, do Senado Federal,
passa a vigorar com ·a seguínte redação:

"Art 1~ É o Governo do DiStrito Federal autorizado a contratai operação de
crédito no valor correspondente a
1.5.301.599 Obrigações do Teso~(O N~
dona] - OTN, _junto à Caixa Ecõhômica
Federal, destinada financiar diversas ati~
vidades constantes da EXposição de Meti~
vos rt' 013/87~GAG, do Sr. Cioverriâdor do
Distrito Federal."

a:

Art. zo · ES'fa Resolução entra em vi_9or na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em discussão a redação final. (Pausa.}

a

Não havendo quem peç:_ci_ pãlavra~ eriC:erro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é considerada
definitivamente adotada, dispensada votação,
nos term.os regimentais.
O projetó Vãi à promulgação.

a

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item8:

Votação, em turno (mico. do Projeto de
Resolução n? 181, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Esw
tado d~ _aahia, a contratar operação de crédito no valor de Cz$14.528.800~00 (quatorze
mllhões e quinhentos e vinte e olto mil e
oitocentos cruzados), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido ·em Plenário•

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
Extra'órdinárla de 27 de outubro--Ultimo tendo a
votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa redação final da matéria, elaborada pelo Sr. Relator, Senador-Jutahy Magalhães,
que será !ida
pelo Sr. PrimeirO-Secretário.
.
.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

É Hda a seguinte
Redação 8nal do Projeto de Ret:oluçáo

"'181, de 1987-

.

--

0 Relator apresenta a redação final do Projeto

de Resolução n9 181, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu (BA)
a contratar operação de crédito no valor corres-

pondente, em cruzados, a 80.000,00 OTrf_.
SaJa das Sessões, 3 de novembro de 1987.
-Jutahy Magalhães, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n' 181, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do artigo 42, indso VI, da Consti-

tuição, e eu, Humberto Lucena, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manccer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborãda pelo Sr. Relator, Senador Jutahy Magalhães,
que será lida peJo Sr. Primeiro-Secretário.

--. - É lida a seguinte

Rec:fação ftnal do Projeto de Reso___ luçãO-n•-182, de 1987.
O Relator apresenta a redação finai do Projeto
de Resolução n9
,de 1987, que autoriza aPrefeitura Municipal de Morro do Chapéu (BA) a con~
tratar operação de crédito no valor co~respon~
dente, em cruzados, a 171.659,;174

· ANEXO AO PARECER

, DE 19B7

Autoriza a Prefeitura Munldpal de
Morro do Chapéu, Estado da Bahla, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro l'ladonal-011'1.
O Senado Federal resolve:
Art 1~ É a Prefeitura Municipal c!~ Morro_ do
Chapéu, Estado da Bahla~-nos termos do artigo
2'1 da Resolução nf 93, de f1 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federa1, autorizada
a contratar operação de crédito no valor corres~
pendente, em cruzados. a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional-OTN, considerado o valor
nominal da OTN de Cz$ 181,61, vigente em mar..
ço de 1987,junto ao Banco do Nordeste do Brasil
5/A. este na qualidade de agente financeiro da
operação, destinada à pavimentação de vias wba·
nas e construção de um matadouro, duas lavan~
derias, um centro de abastecimento e uma praça
pública, no Município.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
-

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peçe a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é dada
como defirutivamente adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem9.
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 182, de 1ga7, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Morro-do Chapéu, Estado da Bahla, a contratar operação de ~
dito no valor de ez$ 35.700.000,00 (trinta
e cinco milhões e setecentos mil cruzados),
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 27 de outubro último, tendo a
votação sido adiada por falta de quonun.
Ern votação o projeto, em turno único.

OTN.

Sala das Sessões, 3 de_ novembro de 1987.
Jutahy Magalbêes, Relator.

Redaçáo Hnal do Projeto de Resolução 11'
182, de1987.
Faço Saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
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valor correspondente, em cruzados,_ a
34.853,81 Obrigações do Tesouro Nadorn:.l
- - OTN, tendo
_:..
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia da s_essão
extraordinária de 27 de outubro último, tendo a
votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Sefiãdores que o aprovam queiram permanecer_ senlados. (Pausa.)
-Aprovado.
Sobre a mesa, redação final da matéria, elabprada pelo Sr. Relator, Senador João Lobo, que
será lida pelo Sr. Primeiro-Secfetárfo_.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolus;ão
---rt'-183, de 1987.

ao

O Relator apresenta a redação final
Projeto
de Resolução n~ , de 1987, que autoriza _a ?releitura MunicipaJ de Tefé (AM) a contratar operaçã-o
de crédito nó valor correspondente, em cruzados,
a 34.853,81 OTN.

Sala das Sissóes, _j de noVembro de 1S87.
-João Lobo, Relator~
Al'iEXO AO PARECER

RESOLUÇÃO
-- N•, De 1987

- Auto~lza a Prefeitura Municipal de
· Morro do Chap~u. Estado da Bahia, a
contratar operação de crédito, no valor
correspondente, em cruzados, a
·-171.659,374 Obrigações do Tesouro

Redaçáo Hnai do Projeto de Resolução
11' 183, de 1987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inCiso \.1, da Constituiçâo,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

Nadonal- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Morro do
Chapéü, EstadO da Bahia, n<?S termos do artigo
2~da Resolução n~93, de 11 de.outubro de 1976,
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a -cOntratar operação· de crédito no v~or correspondente, _em criJzados, a 171.659,374 Obrigações do TeSoüro" Nadonal- OTN, considerado
o valor nominal da OTN de ez$ 207,97, vigente
em abril de 1987, junto ao Banco de DesenvolVimento do Estado da Bahia S/A, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada
à dotação de infra-estrutura urbana condizente
com as necessidades da comunidade (Programa
CURA), no Municlpio.
Art. ;29" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
··-O SR- PRESIDENTE (Hwnberto Lucena)-

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tefé, Estado do Amazon~, a contratar
operação de crédJto no valor coJTeSpóndente, em cruzados. a 34.853,81 Obriga~
ções do Tesouro Nacional- OTN. O Senado Federal resolve:

Art. 1~ _ Éa Prefeitura Municipal de Tefé, Esta~
do do Amazonas, nos termos do artigo 29 da Reso-

lução rf 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n9 I40,_de 5 _de dezembro de I 985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 34.853,81 Obrigaçc?es go T~ro
Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, ~sta na qualidade de gestora do Fundo ~de
Apoio ao DesenvoMmento Social- FAS, dé"Stinad.ll.à. implantação de calçamento, no Munic_tpio.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
o~
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 dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termoS regimentais.
O projeto vai à promulgação.

0 SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

Item 10:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~> 183, cie 1987, que autoriza a
Prefeftw"a Mynicipal de Tefé, Estado do Ama~
zonas, a contratar operação de crédito no

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

Item 11:
Votação, em turno -único, do Projeto de
Resolução n9 184, de 1987, que auto~~- a
Prefeitura Municipal de Birigüi, Estado de _São
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Paulo, a contratar operação de _crédito no

valor correspondente, em cruzados, a
466.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional

-OTN,tendo
PARECER FAVORÁVEL. profertdo em Plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 27 de outuQro último, tendo sido

a votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em tu_mo únicq.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau_~a.) ..
Aprovado.

__ _

Sobre a me&a, redaçãp fma.I da matéria, elaborada pelo Sr. Relator, Senador .Severo_Gomes,
que será lida pelo Sr, 1~>-Secretádo.
É lida a seguinte.

Redação Final do Projeto de Resolução n•t84, de 1987.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto

de Resolução n9 184, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Birigüi (SP) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 466.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.Severo Gornes, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
n•184, de 1987.
Faço saber que o Seriad_o_federal aprovou, nos
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constitulç~o.
ee_u
, Presjdente promulgo a seguin-

te
RESOL.UÇÃQ_N•, DE !987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bbigül, Estado de São Paulo, a contratar
operação de aédlto no valor c::oiTespondente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações do Tesouro rt:adonaJ - OTN.
O Senado Federal resolve:

_

Art. 1" É a prefeitura Municipal de Birigili, Estado de São Paulo, nos termos dQ artigo 2"' da
Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1~76, a(terada pela Reso_lução n" 140, de_5 de d_ez_embro de
1985, ambas do SeQado_federal, autorizada a
contré\tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 46G.OOQ,OO Qbrigações do
Tesouro Nacional--OTN, junto à Caixa EC:óri.ô-mica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao· Desenvolvimento Spcial FAS, destinada à implantação do Hospital Gera1,
no Município.
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua pubHcação
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

E.ni discussão a reda,ção final.

(Pa~.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dlscussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada~ dispensada a yotação,
nos termos regimentais.
__
O projeto vai à promulgação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 12:
Votação, em turno único, do. Projeto de
.- RéSOfução no 185, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Miguel do Oe5te,
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de çrédito noviDo~: d~Cz$ ~7.745.900,00
(noventa e sete [Il_ilhões, seteCentos e quarenta e cinco mil e novecentos cruzados),
tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

-

A rriatéria constou da -Ordem do- Dia da sessão
de-27- de outubro ú.ltimo, tendo sido- a vota_ção
adiada po':__-f.~ta âe quorum ---- - -

Em votação o projeto, em tufno único.
Os Srs. Senadores que-o aprOvam queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elaborada pelo Sr. ReJator, Senador Ronaldo Aragão,
que será lida pelo Sr. Prtmeiro:-Secretário.
É lida a seguinte

R.W.ção final do Projeto de Resolução
n•185, de 1987.
O Relator apresenta a_redação final do Projeto
de ResoluçãQ n"_ 185, de_)987~ _gLJe autoriza a
Prefeitura Municipal de São_ Miguel do Oeste (SC)
a contratar operação de crédito _no valor correspondente, em_ cruzados, a 470.000--'0.P~OTN.
Sala das Se~sões, 3 de novembro de 1987.
- Ronaldo Aragão,Relator.
-.

ANEXO AO PARECER
Redação ftnal do 1'1-ojeto de Resolução
n• 185, de 1987Faço saber que o Senado federal aprovou, nos
termos do artigo 42, _inciso \11, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOWÇÃO N• , DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no
valor correspondente~_ em c::ruzad()s, a
470~000,00 Obrigações do Tesouro Nadonai-OTN.

O Senado Federal resolve:

a

- Art. 19 É Prefeitura Municipal de São Miguel
do Oeste, Estado de San~ Catarina, nos termos
do artigo 29 da Resolução n'9 93, de f 1 de oUtUbro
de _l976,_alterada pela Resolução n 9 140, de 5
de dezembfo ael985, ainb-as do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor. correspohdente, em~J:filiados,- a 470.000,00
Obrigações do TesOuro Nacional- OTN, consiáerado o valor nominal da OTN de Cz$ 207,97,
vigente em abril de 1987,junto ao Banco do Estado de Santa Cat.:jriila S/A, este na qualidade de
agente financeiro da operação, destinada à reali·
zação de obras de infrà-estrutura urbana - Projeto CURA,. no Município.
- Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação. - __ _

()sR. PREsiDENTE (Humberto J.ucena)Em discussão a redaç.ão final. (Pausa.)

Novembro de 1987
_-I:'f~_o

haveno:l_o quem peça a palavra,_ encerro
-.
Encerrada á discussão, a matéria é dada.como
definitivamente adotada, dispensada a voiação,
no~_ termos regimentais.
- O projeto vai à: prorriulgação.

a discussão.

· O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -

Item 13:
Votação, em turno único, do PrOjeto de
Resolução n9 186, de 1987, que ·autoriza a
· --Prefeitura Municipal de Ttabuna, Estado da
Bahia, a contratar opefã.Çao de- Crédito no
-valor de_ Çz$ 43.5~.400,{)()_ (quarenta e três
milhões. quinhentos e _Oitenta e seis mil e
quatrocentos c~dos), tendo __ _

PARECER FAVORÁVEl., profertdo em Plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia_ da sessão
extraordinária de 27 de outubro últúno, tendo a
votação sido adiada por falta de quorum~
_Em votação o projeto, em turno úrlicõ.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
. _
Sobre a mesa, redação.finalda matéria, elaborad~ pelo Relator, Senador Jutaby f1agalhães, que
será lida pelo Sr. Primeiro-Sec_r~táriO.
- - É lida a seguinte

Red~çâo final do PrOjetO <Íe R..OIÜção nol86, de 1987.
· ·
·
O Relator apre~~Otã_ a redaçãÕ final cio Projeto
de Resolução n 9 186, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jtabuna (BA) a contratar
operação de crédito_ no valor correspondente, em
cruzados, a 240.000,00 0TN.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987. Jutahy Magalhães, Relator.

ANEXO AO PARECER.

Redação ftnal do Projeto de Resolução
no 186, de 1987.
Faço saber que o Senado federal aprovou, nos
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOWÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal deltabuna~ Estado da Babta~ a cOntiatãr ope.
ração de crédito no valor corresponden·
te, em cruzados? a 240.000,00 Obrlga-

--Çãéa do-TesourO fiacfoRal- ()"I1(-

O Sen8do Federal resolve:
Art -l" É a Prefeitura Municipal de ltabuna,
Estado da Bahia, nos termos do artigo~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pelaResoluçãon9140, de5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, avtorizada a contratar
operação de- Crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 240.000,00 Obrigações dcr-TesoW"O
Nacional - OTN, oonsideréido o WJior _Qorninal
da OTN de Cz$ 181,61, vigente em niafço de
1987, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 5/A.
este na qualidade de agente fmanceiro da operação, destinada à execução de projetes relativos
a esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação de ruas, no município.
-
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Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça ã ·palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitiVamente adotada1 dispensada a votação,

nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 14:
Votação, em turno único, do Projeto
deResofuçãon9)87,de 1987,queautoriza

a Prefeitura Municipal de Itabuna, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor corrrespondente, em cruzados, a
250.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL.proferidoem

Plerulrlo.
·
A matérfa constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 2T de outubro último, tendo a
votação sido adiada por faJta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam quelram per~
manecer sentados. (Pausa.)
AProvado.
Sobre a mesa, redaç!o final da matéria, elaborada pelo relator, Senador Jutahy Magalhães, que
será lida p.elo Sr. 19-Secretário.

É lida a seguinte
Redaçáo final do Projeto de Resolução n• 187, de 1987.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 187, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Itabuna (BA) a cotratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 250.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.

- Jutahy Magalhães, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redaçáo Hnal do Projeto de Reso-

luçãon' 187, de 1987.
Faço saber que o Senado Federai aprovou1 nos
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 250.000,00 Obriga·
çltes do Tesouro Nacional- OTN.
O SenachFederal resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de ltabuna,
Estado da Bahia, nos termos d9_llftigo ,29 da Re~
Jução rt' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada

pelaResoluçãon9 140, de5 de dezembro_de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 250,000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, considerado o valor nominal
da OTN de Cz$ 181.61, vi9:ente em março_de
1987, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A,

este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste - FUNDURBANO, de$tlnada à construção de um matadouro
e melhoria do Centro Comercial, no Município.
Art. 2~ Esta resoJução entra em vigor na data
d.e sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em diScUssãO ã-fedaç.ão final. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. --A matéria é dada como definitivamente adotada, dispensada a votação, nos termos-regimentais.
O projeto Vai à promulgação.
~O

SR. PRESIDENTE (Humber!o Lucena) -

Item 15:
__ Votação, em turno único, do Projeto de.
n9 188, .de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Itabuna, Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondent~~ em cruzados, a
300.000,00 Obrigaçõ_es do Tesouro Nacional
- OTN, tendo
~
___ _ ~esolução

PARECERFAVORAVEL, proferido em Ple-

nãrio.

---A matéria constou na Ordem do Dia da sessão
extraordináda de 27 de oiitubro último, tendo a
votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno -único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
--~rovaâo.

Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada pelo Relator, Senador Jutahy Magalhães, que
será lida pelo Sr. 19-Secretário.
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cruzados, a 300.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, considerado o valor nominal
da OT['i de __ Cz$ 181,61, vigente em março de
1987, juilto ao Banco do Nordeste do Brasil 8/A,
este na qualidade de agente financeiro da ope~a
ÇâO, destina-da à execução de obras de esgotam~oto sanitário, drenagem e paVimentação, no
Município.
Art 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENE (Humberto Lucena) Ein discussão a redação final. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação.
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 16:
Votação, em turno único, _do Regimento
n1 104, de 1987, deautoriadoSenadorFrandsco RoJJemberg, solicitando, nos termos do
art. .367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto_de Lei do Senado n~ 182,
de 1985, de autoria do Senador Virgílio Távora, que altera o "caput" do art. 3~ da Lei n9
7.025, de 8 de setembro de 1982.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perM
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n~ 182, de 1985,
será desarquiv~do.
_ _
___ , __ -__
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

É lida a seguinte

Item 17:

Redaçáo final do Projeto de Resolução

Votação, em turno único, do Requerimento
n9l22, de 1987, de autoria do Senador Mauro Benevfdes, solicitando, nos termos do artigo 3_67--do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 147,
de 1984, de autoria do ,Senador Nelson Carneiro, que atribui às Secretarias de Agricultura, dos Estados, Territórios e Distrito Federal, a competência exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo, soja e arroz que devam
caber a cada produtor rural.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perM
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n~ 147, de 1984,
será desarqujvado.

n•188, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 188, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Itabuna (BA) a contratar
operaçã<? de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 300.000,00 OTN.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
- Jutahy Magalhães, Relator.
~ ANEXO AO PARECER

Redação final do ProJeto de Resolução
n• 188, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da c.:ontitui.ção, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE I 987

Autoriza a Prefeitura Municipal de lta-

buna, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor coJTeSponden~
te, em cruzados, a 300.000.00 Obriga·
ções do ·Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Itabuna,
Estado da Bahia, nos termos do artigo 2o da Reso- _

luÇão fl9 93,' de 1 t" de outubro de 1976, alteradapela ResoJuçáo n~ 140, de 5 de de:zembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem18:
Votação, em turno único, do Requerimento
1987, de autoria do Senador Affonso Camargo, !=iOlicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de Le_i do Senado no 14, de
1986, de Sua autoria, alt~do_ dispositivo~
.da Lei n~ 5.108, de 21 de seteml;lro de 1986,
que instituiu o Código Nadonal de Trâns1to.Em votação o requerimento. Os SrsLSenadores_que o aprovam queiram pef.;
mánecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O Projeto de Lei do Senado nç 14, de 1986,
será desarquivado.
n~ 150, de
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 19:
Votação, em turno único, do Requerimento

n9 178, de autoria do Senador_ Cãi"Jos OUa-

reiii, solicitando, nos tennos regiiTuint8-ís, ao
Senb_Q( Ministro da Previdência e Assistênda
Social, inforrrlações Sobre publicação n_os
principais jamais do país, sob o tí4!lo "O Bra-

sil Começou a Mudar pela Previdência", a
fim de instruir a tramitação da _Prqj~o de
Lei n• I, de 1987-CN.

Em votação o requerimento.

O Sr. Itamar Franco- Sr.' Presidente, peço
a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)

~

Concedo a palavra ao nobre Senador it@mar Franco, para encaminhar a votação.

O SR. ITAMAR FRANCO (PL - MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:

ou. quem sabe, com o próprio Presidente da República, já ciUe dentro da Nova República que
aí está o nobre Uder Senador CarJos ChiareUi,
a quem louvo a sua inteligência neste instante,
a sua cultura, a sua tenacidade e vivacidade, a
quem levo os meus aplausos, inclusive por uma
intervenção que faz há poucos dias na Assembléia
Na<:lonal Constituinte, quando respondia educa~
damente, cortesmente, mas com aftrmação, ao
nobre Deputado José Lourenço que S. Ex', f~en
do parte _do Conselbo da República ......- porque
faz -poderia obter as informações necessárias.
Sr. Presidente, estamos nos deparando com
uma coisa inusitada. O Partido da Frente Liberal,
como eu disse, acaba_ Q.e apoiar o Governo. O
nobre Líder Senador Carlos Chiarelli poderia obter
essas _informações, independente desse requerimento. E não será surpresa, nobre Líder Carlos
Chiafeni, se V. Exf não tiver resposta a este re·queri·
menta, porque n6s outros temos encaminhado
à Mesa Diretora vários e vários pedidos de informaç§es e eles permanecem à espera de que o
Governo da República possa nos fornecer aquilo
que pretendemos, que o Senado da República
e a Nação tenha conhecimento.
Portanto, Srs. Senadores, a minha fala, neste
momento, é apenas estranhando, mas aceitando
o requerimento que foi feito no momento em
que o Partido da Frente Uberal pretendia o rompimento com o Governo, que esse requerimento
tenha sido feito e, possivelmente, quem sabe agora, com esse apelo tão necessário, tão importante,
tão salutar, tão democrático ao Presidente José
Sarney, S~ Ex!' o Senador Carlos Chiarelli, nobre
Líder do Partido da Frente Uberal, poderia retiM
rá-lo. (Muito bem!)

Votaremos, neste instante, o requerimento de
autoria do nobre üder Carlos Chiarelli, no qual
S. Ex' solicita ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência SoCial informa!;óeS, a fim de que se~
jam respondidas as indicações, a seguir formu~
!adas, em face de alentada publicação estampada,
no mínimo em duas páginas inteiras, nos princiM
pais jornais do País, contendo matêria paga, in<:lu~
sive com foto e destaque do ex-Ministro Raphael
de Almeida Magalhães, sob o título:
"O Brasil Começo~ a Mudar pela Previdência".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero entrar
no mérito do requerimento do nobre L.Jder do
Partido da Frente Liberal mas a mim me parece
DURI\NTE O DISCURSO DOSR. !TAMAR
estranho, neste instante, este requerimento de inFRANCO O SR. HUMBERTO WCENA DEIformações. Não estou aqui para defender S. EX"
»! A 0\DE/RA DA PRESIDá!CIA, QUE É
o Ministro Raphael de Almeida Magalhães o que,
OCUPADA PELO SR. JOSÉ JONÁÔO FERpor certo, caberia ao PMDB fazê-lo.
REIRA.
Mas o que _estranho, neste instante, Sr. PresiM
dente, e me dirijo inclusive ao nobre Líder Carlos
O Sr. CarlOs Chlarelll -Sr. Presi~
Q:Uarelli- é que o PaJ:ti~o da Frente Uberal está,
dente, peço a palavra, para enCamliiftar.
neste momento, apoiando o Governo de sua ExO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreíi'á)
celência, o Senhor Presidente da República. O
........ Com a palavra o eminente Líder Senador Car~
Partido, Srs. Sen~.dores, de revitalizar o apoio ao
los Chiarem.
Gov.emo do Presidente José Samey. Ora, o Partido
da Frente Uberal é, portanto, Governo. E se é
Governo, ningu€m é contra os reqUl'!:rimentos de
O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS.
informações. Nós, da Oposição, durante o períoPara encaminhar a votação. Sem revisão do ora~
do do autoritarismo, sempre utilizávamos este exdor) - Sr. Pres_idente, Srs. Senadores: entendia
eu que a matéria é tão __ çristalina~ tãO tranqüila
pediente, por considerá-lo democrático, que fortaque sequer ensejaria oportunidade de manifeslece o Plenário, e dá aos Parlamentares oportunidade de requererem do Governo as informatação a respeito. Mas, ante a palavra sempre tão
ções~ Se bem que, tanto o Governo passado, cooportuna, tão inteligente do ilustre Senador, Uder
mo este GOverno não têr'O respondido aos pedido PL, ...
dos de informações. A _Nação ~ornou conheci·· O Sr. Itamar Franco- Não, não sou mais.
mento, através da Imprensa, que foi o Ministro
O SR. CARLOS CHIAREW - Feita essa
RaJ)hael de Almeida Magm_hães quem indicou ao
conrrigem:!a,_P9_r p~rte do ilustre Senador Itamar
Presidente José Samey o seu sucess;or. Sua pccelênda acatou a escolha do ex-Ministro_ Raj)hael " FratiCo, evidentemente, não muda em nada as
manifestações elogiosas que eu fazia a S. Ext e
de Almeida Magalhães, esJ:o_lhendo o noyo Minjg..
as reitero; apenas flco_um pouco surpreso, porque
tro para a Previdência Social. E_ ni.e aparteia, -aqui
S. EJr, que tem sido o recordista, seguramente,
ao Jado, o nobre Senador João_ Lo.bo, para dizer
dos pedidos de imforroação,_ dos requerimentos,
que S. Ex.' foi muito comemorado e_ muito apla~erg-a-áSOa voz s-empre tão merecedora de crédito,
ctido.
.
_,
. ..- sempre-tão pOriderada, para dizer da inconvePortanto, tenho a impressão de que este requeni~ncia, quem sabe, ou levantar qualquer eiva de
rimento de informações,_ formulado p_elo nobre
inUtllidãde dessa nossa- iiltenÇão.
Uder do Partido da Frente. Llbe:ral~ poderia ser
EXCluídOs oS comentários que S. EX' faz a resmelhor respondido, talvez, numa audiência do nopeito d_Hs relações do- Partido com o "Governo,bre Uder com o Ministro da Previdência Social,
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o que eu gostaria de dizer aos Srs. Senadores

é que mesmo que tivesse, pessoalmente, essas
informações eu não sed?l_ tão zelosp 4elas, nem

tão egoísta a ponto de gUardá-las em _tern;Qs privados ~ indiVJ4uais. __ - .
-~ __ .-. _. -~ ~ .. -·
Eu gostaria- como quero que se faça- que
o Senado da República tenha essas informações,
que o Senado dá República conheça na plenitude
todos os dados necessários.._para que possa, <:om
eles; fazer um juízo de valor sobre matéria tão
importante, e que seguramente slgriificará subsídio valioso, quando estam95 discutindo rpa~a
pertinente, que é a tramitação do Projetq_ çte__l._d
n• I, de 1987.
Em nome desse interesse público, em nome
da necessicjade de <:onhecer a apUcaçâo das verbas, dos recursos, a devida disposição das rubrl·
cas é que estamos,fazendo esse requerimento.
Eu-diria mais ao ilustre Senador Itamar Frarico,
que, inclusive, em circunstâncias anteriores,
quando surgiram dúvidas a respeito do posiciona~
menta de autoridades públicas, sobre temas da
maior repercussão e importância, como foi o caso, por exemplo, das vinculações do Ministério
dos Transportes na famosa Ferrovia Norte -Sul,
tomamos a iniciativa, e contamos para tanto com
o apoio do Líder do PMDB, para, de pronto, convocar aqui o Ministro dos Transportes.
Então, acredito que, independentemente da posição na bancada, da linha do Partido, antes de
mais nada, exercemos um -mandato; por ·esse:
mandato temos compromissos com os nossos
eleitores, e mais do- que isso oom a sociedade:
brasileira, e esse mandato e esse compromisso
fazem com que devamos Colher inlOrm.!ções e~
tas sobre matérias controvertidas- ou complexaS,
e só podemos colher de maneira oficíal e genera~
Uzada, que não fique apenas_no diálogo informal
de quem quer que seja, que tenha ou ~o ace_~so,_
atravéS do requerimento do qual, volto a ctiz~r•.
V. Ext é o mais lidirilo exerceilte do direito, e
o tem feito com brilho que ]h~.~ peculiar.

O Sr. Itamar Franco- V. Ex" pe:!'fllite?
O SR. CARLOS CfíiAREill~"- Claro que
eu não tenho o mesmo brilho para a defesa, não
tenho tido a possibilidade - qu,em sabe - da
sustentação com a mes~.~ <:larivid~cla.
O Sr. il:amar Franco- V. Ex' permite, Senador?
·
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreiro)
-A Presidência lamenta, mas não en<:ontra base
regimental para que o ãparte seja concedido.
OSR. CARLOS CHIAREW-Preju~o para
a minha manifestação, que seria enriqUecida e
passaria a ter aqu.ele brilho ~ue OÜP tem do_ _autor
e teria do aparteante, naturalmente.
Apenas reitero õ íriteTesse com que formulei
o requerimento: conhecer não apenas a título pessoal, mas que a Casa cOnheça a informação necessâria, que será, inclusive, elemento fundan'tental para que estejamos-peiíettamerite habilitados
pela fnfomlação préVia para votar matéria tãO ex·
pressiva como é o Projeto nQ I, em tramitação
no Congresso Na<:ional. Por isso reitero a necessidade da aprovação de requerimento, que creio
não terá o voto contrário do Senador Itamar Fran.

co:

Q Sr._lt.arn..- Franco- Effi abs_olutO,- Sena~or.
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O SR. CARLOS~- Era só, Sr.
Presidente. (Muito berTlf),
O SR. PRESIDENIE (José Ignâcio Ferreira)
--Continua em votação o reqUerimento.

O Sr. Cid Sab6Ja de Carvalho - Sr. Presi~
dente, j,eço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDE!'ITE (José Jgnácio Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, para encaminhar a votação.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB - CE. Para ehcaminhai- a votação. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Examinando _o requerimento do Udec Senador
Carlos Chiarelli, notamos que o Uder do PFLparte
do princípio de que a matéria é paga. Eu não
sei se a imprensa. nas suas matérias pagas ou
não, se a imprensa deixa rea1mente sinais indicativos de que há matéria devidamente finandada,
e da matéria de autoria da redação dos jamais

que fizeram essa divUlgação que o Senador pretend~ seja objeto do ~eu pedido de informações.
Entáo, eu gostaria apenas- de perguntar à Uderança do PFL se não seri~ possível reduzir esse
pedido .de informações e se houve ou não matéria
paga; porque s.e houver a matéria paga, evidentemente, é que na~ce a grande questão a ser indaga~
da. Vamos supor, porém, que se parta do princípio
de que a matéria é paga- e temos uma série de
outras inquirições por força de ter sido matéria
paga. Se não for, todo o requerimento estará pre~
judícado, ou estaria prejudicado nessa ocasião.
Por outro lado, nunca sou contra a que.o Senado peça alguma i~formação, porque acho que
é muito importante ao Senado estar sempre muito
bem informado, nem lanço mão do argumento
do Senador Itamar Franco,- de que o PR.. apóia
o Governo, como _o PMDB; isso não importa, por~
que pode até ser wna maneira de apoiar melhor
saber da verdade, saber dos dados, saber das
informações etc. Apenas eu não gostaria é- que
_o pedido partisse d'e- uma verdade, e se essa verdade_já estivesse devidamente aquilatada, apurada,
quando há uma nuança, pela qual a matéria poderá ser de redação ou a matéria poderá ser paga;
e sendo matéria paga não sei se, necessariamen~
te, seria uma matéria paga pelo MinistériO. Então
é apenas este aduzimento qUe faço ao requeri~
menta do Senador Carlos Chfarell~ muito embora
eu ressalte que acho importante que nós. os Senadores, .exerçamos,_ de quando em quando e com
eficiência, esse d~ito, essa aptidão de colhermos
informações necessárias aO nOsso corívencimento, principalmente no exame e na votaÇão de projetas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ (Muito
bem!)
O-SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
- Ein votaÇã-O o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprova~. _ _
Serão solicitadas as informações.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-ltem20:
Votação, em· primeiro turno, do Projeto de
Lei da Ci!mara n' 34, de 1987 (n' 126/87,
na origem), que dispõe sobre a rcestrutu-

ração da Justiça Federal de Primeira fnstân~
da e dá outras providências, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

·

A matéria constou da Ordem-do Dia da sessão
extraordinária de 27 de outubro último, _tendo a
vOtaÇão_ sido adiada por falta de quorum.
No.s termos do inciso 11 do art. .322 do Regimento Interno, a matéria depende, para a sua
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta
da composição da Casa, devendo ser feita pelo
processo .eJetrõnico.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Uderanças, a matéria seiâ subnletida ao Plenário pelo
preces-só simbó)jco.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto em primeiro turno e decot-rldo o interstldo de 48 horas previsto no art. lOS.
§ 39, da Constituição, o projeto será induido na
Ordem do Dia para apreciação em segundo turno.

f

o seguinte o projeto aprovado:

PRQJETO bÉLEI DÂ CAMARA
- N• 34, DE 1987
-· (N• 126/87, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal federal de Recursos

Dispõe sobre a reestruturação da
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autoria do Senador José Fragellí_ ~_outros
senhores Senadores, que altera a redação
dos arogos 18, 27, 33e 34 da Lei n• 5.197,
de 3 de_janeiro de 1967, de proteção à
fauna, e dá outras providências tendo
Parecer proferido em plenário, favorá~
vel, com emenda que apresenta.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 27 de outubro último, tendo a
votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em"'"vótaÇãó a emendaOs Srs. Senadores que a aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria será induída na Ordem do Dia opor·
tuna"niente, -pãra a ãpreciação em segundo turno.
São os seguintes o projeto e a emenda aprovadas;
PRQJETO DE LE!OO-SENADO

... N• 73, de 1986
.__ !\Itera a redação dos artigos 18,
27, 33 e 34 da Ld n• 5.197, de 3 de
janeiro de 1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna e dá outras provi·
dênclas.
O Congresso Nacional decreta:

Justiça Federal de Primeira Instância
e dá outras providências.

An. 1• Os artigos 18, 27, 33 e 34 da Lei n•
5.197, de: 3 de janeiro de 1967, passam a vigorar

0.-COrlgfésso Naci_onal decreta:
Art._ 19 Ficam criadas, com os respectivos
cargos de Juiz federal, 8 (oito) Varas na Justiça
Federal de Primeira Instância, assim distribuídas
pelas SeçõesJudiciá:rias: Estado do Pará; 1 (uma)
no M_unicípio de Marabá; Estado do Maranhão;
1 (uma) no Município de Imperatriz; EstadO de
Minas Gerais; 1 (uma) no Município deaberlândia;
Estadõ- do ~ia de Janeiro: 1 (uma) no Município
de Campos; Estado do Paraná: 1 (uma) no Muniw
dpio de Foz do Iguaçu; Estado de Santa Catarina;
I (uma) no Munidplo de Joinville; Estado do Rio
Grande do Sul; 1 (uma) no Munidpio de Passo

com a seguinte redaçâo:
"Art. H~:- ê Proibida a exportação
para o exterlbr, de peles e couros de anfíbios e répteis, em bruto, e, também, tê~los
em depósito, transportá-los, ou, de qualquer maneira comercializá-los no Território nacional.
Art. 27. Constituí crfffie punível
com ã pena de reclusão de dois a clnco
anos a violação do dispo~ no artigo 2 9,
3~. 13 e seu parágrafo_ único, 17 ou 18
desta lei.
§ )9 É considerado _crime punível
com a pena de um a três .anos a violação
do disposto no artigo 19 _e seus parágrafos,
49, a~ e suas alíneas a, b, c, 1O, e suas
alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, I e m,
_ou)4, parágrafo 3:!,_desta lei._

Fundo; e no Estado de Goiás; 1 (uma) em Goiânia.
Art. 2 9 Ficam criados, no Quadro de Pessoal
Permanente da Justiça Federal de Primeira lnstân<::ia, 8 (oito) cargoS de Díretor de Secretarias do
Grupo~Direção e Asses!ioramento SUperiOres,

CódigoJF-DAS-101.5. - _ -·
Art. _3" Ao Conselho da Justiça Federal incumbe promover os demaiS ates ne_cessários àc.

·

-

execução desta lei, inclusive _especiaJizar Varas em
matérias de natureza agráf:ia, de que trata o art.
4 9 da Lei n9 7.583, de 6 de janeiro de 1987.
Art. 4~'_- As despesas decorrentes da execução
des~ J~~ .cQrretão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de Primeira
Instância.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de
sua pul?licação.
Art.- 69 Revogam~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-ltem21:

Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seriado n1> 73, de 1986, de

§ 2~ Incorre na pena prevista nO caput deste artigo quem provOcar, Pelo uso
direto ou indireto de agrotóxicos ou de
qualquer outra substância química, operedmento de espécimes de fauna ictioJógica
existente em rios,_ lagos, açudes, lagoas,
baías ou mar territorial brasileiro.
§ 3"' Incide na pena prevista no parágrafo primeiro deste artigo quem praticar
pesca predatória usando instrumento proi~
bído, explosivo, herva ou substância qui~
mica de qualquer natureza.
§ 49 É proibido pescar no peóado
em que ocorre a pi_raéema,-de 19 de outubro a 30 de janeiro. nos cursos de água
ou, em _agUa parada ou mar térritorial, no
período em cjue- tem lugar a desova e/ou
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a reprodução dos peixes; quem infringir

esta norma está sujeito à seguinte pena:

a) se pescador profissional, multa
de cinco a vinte Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN) e suspensão da atividade
prolissional de 30 (trinta) a 90 (noventa)
dias;

b) se empresa que explora a pesca,
multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas)
Obrigações do T escuro Nacional (011'1)
e suspensão de suas atividades de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias;
c) se pesc:::ador arnaQ_or, multa de 20
(vinte) a 80 (oitenta) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) e perca de todos os
instrumentos e equipamentos usados na
pescaria.
_,
§ 59 Quem, de qualquer maneira.
concorrer para os crimes previstos no ca-

put e no parágrafo primeiro deste artigo,
incidirá nas penas a eles cominadas.
§ & Se o autor da infração, consi-derndàCr1ffiiü1esta leí,-for estrangeiro, será
expulso do País, após o cumprimento da
pena que lhe foi imposta na forma do pará·
grafo único do artigo 81 do Decreto-Lei
n 9 941, de 18 de outubiv de l;l69, devendo
a autoridade judiciária ou administrativa remeter cópia da decisão cominativa da pena aplicada ao Ministério da Justiça, no
prazo de 30 (trinta) dias do trãnsito em

julgado d~ sua decisão.
Art. 33. A autoridade apreenderá os
produtos da caça e/ou pesca bem como
os instrumentos utilizados na infração e
se, por sua natureza ou volume, não pude~
rem acompanhar o inquérito, serão entregues ao depositário público local, se hou·
ver e, na sua falta, ao que for nomeado
peJo juiz.
Parágrafo único. Em se-tiãtindo de
produtos perecíveis. poderão ser os mesmos doados a institUições científicas, penais, hospitais e/ou casas de caridade mais
próximas.
Art. 34. Os crimes previstos nesta
lei são inafiançávels e serão apurados mediante processo sumário_._ .:Y,Iíc?!ndo-se, no
que couber, a~ normas do TfrUL.O 1~ CAPITULO V, do Código de Processo Penal."
Art. 29 ESta Lei. entra em vigor na data de
sua publtcação, revogadas as disposições em
contrário.
EMENDAN' I

Dê-se ao art. 27 _a seguinte redaçào:
"Art. 27. Constitui crime punivel
com pena de reclusão de dois a cinco anos
a violação do disposto nos arts. 29, 3~>, 17
e 18 desta lei."
O SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-ltem22:

Discussão, em turno único, do ProJeto de
Lei da Câffiara n~> 216, de 1985 (n~> 2.929/83,
na origem), que a1tera a redação da Lei n9
6251, de 8 de outubro de 1975, que "institui
normas gerais sobre desportos". (Dependen-

do da votação do Requerimento n9 179, de
1987, de adiamento da discussão.)

Em VOtação o requerimento.
O SR. JOAO MENEZES - Sr. Presidente,
para encaminhar a votação.
O SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferre~a)
- Concedo a ·palavra ao nobre Senador João
Menezes, para_ encaminhar a votação.
O SR. JOAO MENEZES (PFL - PA Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)~
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
. ~felizmente, tive que ir a Belém do Pará para
ácómpanhar o enterro de minha cunhada, Zaíra
_Passarinho, que foi enterrada hoje e, por esse
motivo, cheguei há poucas_ horas aqui no Senado
Federai.

Verifiquei que estava na Ordem do Dia, em
discussão, esse requerimento de adiantamento
que pedimos _para o Projeto n 9 216 referente.
Todo mundo sabe- a. situação caótica em que
se encontra o esporte brasileiro: confusões de
todas as maneiras e de todõs üS lados. Como
esse projeto é longo, e envolve matérias as mais
variadas, entendi que a prorrogação era neces~
sária para que se pudesse fazer um melhor estudo
a respeito.
Alêm do mais, quero chamar a a~nção da Casa
de que essa emenda já foi lndufda no Projeto
Cabral 1, no art 391, que estabelecia todas as
normas para o funcionamento do desporto nacional, profissional e não profissional. Depois, veio
o Cabral 2, fez uma emnda reincidente - e não
tenho no momento as emendas porque cheguei
ainda agora de Be1ém do Pará e não pude pegálas. Mas, fez-se uma emeflda reincidente no Ca~
bral 2, no arl 245, que trata do mesmo assunto:
estabelece as normas gerais para desporto nado-.
nal formal e não formal, em todas as suas manei~
ras, que têm sido e que devem ser realizadas.
Nessas condiçõeS, seria ou será absolutamente
inútil se formos, a essa altura dos acontecimentos,
apreciar essa matéria pois daqui a um mês ou
daqui a poucos dias teremos aprovada a Consti~
tuiçã.o, que vai realmente estabelecer as normas
para o funcionamento do desporto. Esta é uma
das razões principais do pedido de adiamento
desse projeto de lei.
Espero que o Senado Federal entenda e com~
preenda que esse requerimento de adiamento se~
ja votado com a mesma ca1ma e tranqW1idade
com que são votados tod9s os que_ se peder_n
a(jUi no plenário deste Senado. Repito: chamo
a atenção de V. ~ porque este assunto já foi
tentado duas vezes no Projeto de Constituição,
no Cabral 1 e no Cabral2: Umà primeira emenda
apresentada, se não me engano, pelo eminente
ConStituinte Márcio _Braga e outra emenda apresentada por um outro ConStituinte que no momento não me lembro.
Daí a razão do pedido de adiamento, esperando
que o Senado o conceda~ para não estarmos aqui
a legislar sobre matéria que já vai ser regulada
dentro da Constituição, e que poderá contribuir
para mais outra confusão dentro do desporto nacional.
Era e-sta a justificação, com a esperança de
que V. Ex.- aprôvem esse adiamento. (Muito
bem!)
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OSR.NELSONWEDEKIM-Sr.Presldente,
peço a palavra para enearninhar a votação.
O SR•. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Tem a palavra o nobre senador Nelson Wedekín, para encaminhar a votaÇão.
O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB -

SC.

Par~- en_c_afTlinhar

a votação. Sem_ revisão Qo orador.)- Sr. Presidente", Sfs. Senadores:
Falo, neste momento, pefã Uderança do meu
Partido para me manifestar contrário ao requerimento de adiamento formulado pelo eminente
~enador Joãp Menezes, uma vez que esse projeto
Já se encontra nesta Casa desde 1985, além do
que as razões essenciais levantadas pelo eminente
Senador João Menezes de que vamos votar em
seguida à nova Constituição, se levadas às últimas
conseqüências, nós não poderiamos mais votar
nenhum projeto, nesta Casa, porque este projeto
e _!-adas os demais projetas que já estão em vigor,
nao apenas os deste ano mas todos os demais,
haverão de, no ano que vem ou nos anos subseqUentes, ~er devidamente enquadrados dentro '
das novas disp-Õsições constituctonãiS.Por essas razões essenci~lis de que este proJeto
já está aqui há _bastante tempo, e é resultado de
um longo debate travado na Câmara dos Deputa·
dos, ele significa a vigência imediata de algumas
normas que são importantes e até fundamentais
para o desporto brasileiro e pelo fato de que não
podemos parar de legislar porque a Constituinte
está em andamento, é que a Uderança do PMDB
se manifesta contrária ao requerimento de adia·
mente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

- Em votação o_ requerimento.
OS Srs. Senãdores _que o aprovam queiram per-manecer sentados. (Pausa)_
Rejeitado.
~assa~se à discu~são da matéria.
O SR. JOÃO MENEZES -Sr.- Presidente,
peço verificação de quorum.
O SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-:-A Presidência, ao que parece, já havia ...

O SR. JOÃO MENEZES- Não! V. Ex' ainda
não havia ... V, Ex• estava pensando em fazer, mas
ainda não havia feito.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio fen-~ira)
- A Presidência entende que havia vencido o
niõfuehtõ de V. Ex' Pedir a palavra para verificação
de- qüõi'Uhl, e, claramente, anunciou a matéria
nova: "Passa-se à discussão da matéria" disse
a Presidência.
O SR- JOAO MENEZES -Espero que V.
Ex" não cometa essa Violência, porque pedi a verificação no momento oportuno. O Secretário que
está atrás de V. EX' pode atestar que eU estava
aqlii chamando V. EJcl' que, de cabeça baixa, não
me viu.
-

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferrei_ra)
- A Presidência tem faci1mente a seu favor o
testemunho do Plenário e pe.de vênia a V. J,::x-'
porque ê evidente demais e a Presidência não
cometeria um desatino. Devo dizer a V. Ex' gue
tenho o testemunhq do Plenário, as notas taquigráficas e a gravação por fita. V. Ex" pediu a palavfa
quando a Presidência j~ havia passado à discussão da matéria. De maneira que a Presidência...
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O SR. JOÃO MENEZES - Não, Sr. Presidente, desculpe-me V. Ex', mas eu não aceito
essa posição de V. ~
O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio
-A Presidência lamenta....

Ferre~a)

O SR. JOÃO MEI'IEZES - Nâo, Sr. Presi·
dente, V. Ex' está cometendo uma violência, porque eu pedi no momento próprio. V. Ext estava
de cabeça baixa, lendo, e não prestou a atenção.
Eu pedi no momento próprio e espero que V.

Ex" não cometa essa violência e não queira contribuir para essa bagunça que já exfste no esporte
brasileiro.
_
Espero que V. & conceda a verificação pedida,
e eu confio no espírito de V. Ex" e que atenda

ao requerimento, como se faz constantemente
nesta Casa.

-

O SR. PRESIDENTE (José lgnáciÓFerreira)
A Presidência vai ler, para V. Ex', o art 327,

indso IV, do Regimento Interno da Casa.

-

O SR. JOÃO MEI'IEZES - Sr. Presidente,
eu o conheço tanto quanto V. Ex' Agora, o que
V. Ex" não está querendo atender, ou seja, está
insistindo e não quer dar a verificação do projeto
e está insistindo num assunto que não tem razão.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência não deseja dialogar com V. Ex'
Art 327 - Inciso N: Não serâ admitido
requerimento de votação s-e: a) algum Senador já tiver usado da paJavra para declaraçao
de voto; b)A Presidência já houver anunciado
a matéria seguinte.
A Presidência tem a seu favor as notas taquigráficas e seguramente as fitas que registram, com
fidelidade, que V. EX" pediu a palavra depois que
a Presidência havia anunciado a matéria. E a Presidência decidiu que não está cometendo neohuma
violência e pede a V. Ex.' que compreenda que
é imposSível à Presidência dialogar com V. EK"
O SR. JOÃO MEI'IEZES -~Sr. Presidente,
o C{Ue V. Ex' não quer entender ou está fingindo
que não entende... Não eu não posso compreender, Sr. Presidente, nem quero dialogar, mas quero que V. Ex!' aja corretamente, porque eu pedi
aqui no tempo preciso, levantei-me,,estaya de pé
-está atrás de V. Ex!' o Secretário- V. Ext estava
olhando para a Ordem do Dia e não prestou atenção que eu estava aqui lhe pedindo, repetindo
e insistindo para pedir a verificação.
De maneira que faço um apelo a V. .Ex' e não
dispenso o meu _pedido de verificação, porque
eu me sentiria Violentado por V. EXI'
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
--Tendo em vista o fato de que, numa situação
como esta. pod~se ter um episódio desagradáveL
no entendímento de um Senador, que merece
o maior respeito, por parte da Presidência, a Presidência transige, neste partícu1ar, e vai colocar a
matéria sob verificação de quorum.
O SR. JOÃO MEI'IEZES -Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José lgnác:io Ferreira)
-A Presidência, entretanto, reafirma a V. ~que,
realmente - e aí estão as notas taquigráficas
e o -apanhamento pelas fitas -, havia avançado,
quando V. EX" pediu a verificaç6o de quorum.
Apesar disso, quer também ressaltar que a chegada ao microfone não se constitui num epis6dio

de luta, de disputa olí'mpica1 quase, onde se tem

que sair correndo para chegar ao microfone.
Diante disso, a Presidência compreende e pede,
até, desculpas a V. Ex", pela quizila eventual.
O-SR. JOÃO MENEZES - Muito grato a
V. Ex'
O SR. NELSON WEDEKII'I- Sr. Presidente,
peço a palavra, para u.m~ qu~stão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José lgnác:io Ferreira)
-Concedo a pa1avra ao nobre ,Senador Nelson
Wedekin, para uma questão de ordem.
O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB - SC.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acho que podemos resolver isso, com mUita
facüidade.
Estão, mais ou menos à nossa mão, à nossa
disposição, não apenas as fitas, como as notas
taquigráficas. J:: mais do que evidente que esta
discussão se resolve, se V. EJr- tem razão de que
já havia encaminhado a matéria seguinte, c:omo_
me pareceu, com muita clareza. Temos, à nossa
disposição, tanto a gravação como as notas taquigráficas. Neste caso, V. ~terá inteira razão. Acho
que rlãO haveria, nesta circunstância, se V. ~
atendeu ao Regimento, qualquer espécie de violência.
É rriais do que evidente que todos nós, como
V. Ex!' assim o demonstrou, temos, Pelo Senador
João Menezes, pela sua atuação, pela sua combatividade, pela sua ftnneza, o maior respeito e o
maior apreço. Mas estamos tratando, neste mo--mento, de respeitar ou não o Regitnento. Se temos, à nossa disposição, ou as notas taquigráficas
ou a gravação, ou ambas, podemos elidir, podemos resolver isso, com a maior facilidade, neste
exato e rigoroso momento. É simples.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência compreende naturalmente, a fala
de V. Ex', como uma questão de ordem, mas
quer dizer a V. EX' que este é o Senado da República e não podemos transformar a chegada ao
microfone em uma disputa olímpica, onde não
deu tempo para chegar e S.~ balbuciou alguma
coisa, não chegando a emitir a sua vontade. A
Presidência compreende, perfeitamente, que poderia estar atento a outro fato e S. Ex' ter desejado
<:begar ao microfone, tendo .se (itra$ado um pou..
co.
Na verdade, a Presidência entende que pross~
guiu, anunciou a matéria nova. O que há, entretanto, é que o Senador João Menezes pretendia
requerer a questão de ordem e, por qualquer desaviso da Presidência, ela não_ se ateve a esse
gesto fisfco de S. &~
De maneira que a Presidência compreende que
estamos no Senado da República e que situações
como essas não podem nos levar a, mesmo inadvertidamente, violentar um companheiro do Senado, que nos merece muito.
De maneira que a Presidência vai colocar a
matéria sob verificação de quorum.
O Sr. Carlos ChlareiU (PFL - RS.) - Sr.
Preside~t~, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- COncedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Chiarem.
O SR. CARLOS CHIAREW (PFL - RS.
Sem revisão do orador.) -Eu gostaria. apenas,
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de que não passasse em branco, nos Anais, o
gesto nobre e o espírito democrático de V. Ex'.
A interpretação que V. Ex;\' faz do fato enobrece,
valoriza o espúito do debate, na Casa e dá demonstração de que V. Ex', no exercício do poder,
é um democrata na plerlltude.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Muito obrigado a V. fr. A Presídêilcia agradece.
- ~ Presidência sollcita aos Srs. senadores que
tõffiein· os seus lugares. A votação será nominal.
(Pausa.)
É evidente que não há número. Diante da evr~
dência da inexistência de "'087 quorum, a Presi~
dênc:ia vai suspender a sessão por alguns minu·
tos, fazendo acionar as campainhas.
(S!JSpensa às 22 horas e 36 miluitos, a
-sessão é reaberta às 22 horas e 40 minutos).
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
_
Continua ~dente a falta de número para votação, A matéria fica com a discussão sobrestada,
dependendo de votação do requerimento de adia-

-Está reaberta a sessão.

menfõ.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Item23:
Ofidb n" S/42, de 1987, relativo à proposta
para que seja retificada a Resolução n1 126,
de 1984, qile autorizou a Prefeitura Municipal
de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar
operação de crédito n_o valor de Cz,$
7.076988.000 (sete bilhões, setenta e seis
m~hões, novecentos e oitenta e oito mil cru--- ----zados). (Dependendo d~__parecer.)
-==

-

· A matéria constou da Ordem do Dia de 22
de outubro último, tendo sido adiada sua apreciação pará esta data, a requerimento do nobre_Senador·AJfredo Campos.
~9 da Resolução~ l, de
Nos termos do
~ 9871 desigrio o eminente Senador _Alfredo Campos para proferir patecer sobre a matéria,

cm.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Para profefir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mediante o Ofido n9 S/42, de 1987, d ilustre
Prefeito do Município de Rio Branco, Estado do
Acre, solicita ao Senado Federal autorização para
utilização do saldo de 211.073,18 OTN da operação de crédito no valor de 1200,00 (um vilhão
e duzentas mil) OTN, a que s_e refere a Resclução
(SF) n~ 126,C:Iê5 de dezembro de 1984, na contratação de financiamento junto ao Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, da Caixa Econômica- Federal, objeto do Processo nq
FAS-10.2_11187, destinado a obras de drenagem
e pavimentação com tijolos, no loteamento Taocredo Neves, em Rio Branco.
Declara Sua Excelência, o Sr. Prefeito do Muni~
cípio de Rio Branco, no Oficio supramencionado:

"A Prefeitura de Rio Branco e o Banco
do Estado do Acre S/A firmaram o contrato
BfiH.CURA 0036!$7, no valor de 391.185
OTN, e está em fase de raova contraUt:ção,
também, através do Projeto CURA. de mais
597.741,82 OTN perfazendo um total de
988.926,82 OTN, que deduzidas do mon·
tan~ au_torizado - de 1200.000_ OTN, pela
Resolução (SF) n" 126, de 1984- resta um
saldo de 21 1.073,18 OTN.
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Tendo em vista a anuência do Banco do
Estado do Acre _conJorme Oficio DlCAD/
DJUEP - !00/87, de 15 de .,,lembro de
1987, anexo, vimos solicitar a esse Senado
Federal, autorização para que o referido saldo
seja utilizado na contratação de financiamen-

to junto ao Fundo~ de Apoio ao Desenvolvimento Social- F~, da Caixa Econômica

Federal, objeto do Processo n•
FAS-10211/87, destinado a obras de drenagem e pavimentação com tijolos, no lote~~
menta T!:mcredo Neves em Rio Branco."

Tfata-se, por conseguinte, de ~!citação que
não encontra precedente na história desta Casa
e, cremos. ® hlst6ría da administração pública
neste País, visto que pretende o ilustre Prefeito

de Rio Branco, no _exercício de tipica -ãtiVídiide

admínístrativa, visando a consecuç;ip do interesse
púbUco,- na· atendimento daS rieCessldades da
comunidade que administra, proceder à construção de obra púbJJca, utilizando, para isso, O saldo
de empréstimo anteriormente concedido.
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pedido de empréstimo, para pronunciamento final por parte desta Comissão e desta Casa.
Este é o n~so _parecer,_ salvo melhor jliízo, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE- (José lgnádo Ferreira)
- Em virtude das caracteris~cas absolutamente
inusuais da matéria, o Relator opina no sentido
de se agUardar a complementação dos elementos
que deverão instruir a solicitação feita, através do
Oficio n• S/42, de !987.
Esta Presidência determina que a matéria seja
retira-da de pauta, até que seja devjdamente complementada._
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreirã.)
-ltem24:

Oficfo Ji9 S/43, de 1987 (n9 33/87, na ori-

geml; relativo à proposta para que seja autorizado o Oovemo do Estado de São Pflulo a
cOfilrã.tar empréstimo externo no _valor de
- úS$ 174,000,000.00 (cento e setenta e quatro milhões de dólares norte-ame_ricail.os).
(Dependendo de parecer.)

Com alguns obstáculos, porém, nos defrontamos na anãlise de tão inusitado pedido. O priA matéria constou da Ordem do Dia da sessão
meiro deles diz respeito, exatamente, ao inediextraordinária de 27 de outubro último, tendo sido
tismo da solicitação, o que nos deixa sem parâmetros de ação. O séguti.do refere-se ao fato de o - -retirada da pauta a pedido do eminente Senador
rtamar Franco, que alegou incorreção no procesOfício retromenclonado, ao reportar-se ao finanso.
ciamento junto ao FAS _nãQ citar q_ valor desse
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo
novo empréstimo, que viabilizará a construção
da nova obra pública O terceiro reside no prejul- Sr. 1ç-8ecretário.
gamento desse noyo empréstimo que, por estar
t lido o seguinte
intrinsecamente J~lacionado com o remaneja~
REQUERIMENTO
mento que ora se pretende, inevitavelmente ocorN" 226, DE 1987
rerá, por parte do Senado Federal, se a Utilização
do saldo for, por esta Casa, autorizada. o-quarto
Nos termos do art. 31 O, alínea c, do Regimento
obstáculo, decorrente de ~actos .os gutros, diz res- lntemo, requeíro adiamento da discussão do Otfpeito à carência de elementos instrUidOres do p'ro- do ri~ S/43;·de 1987, por dOze dias.- ~
cesso, tais como: o Prqcesso IT'_ FAS-10.211187,
Sala das Sessões, 3 de novem_bro de-1987.
citado expressamente no Oficio, já pOr tantas ve- .,:..__Itamar F_r~ncO. · · zes mencionado, e não anexado, o qual nos daria
O SR. PRESIDENTE (José Jgnâcio Ferreira)
o valor do empréstimo;- a Lei Municipal autori-Não _havendo quorum para votação, a discuszando a reutilização do empréstimo objeto da Resão da matéria_ ficará sqbrestada até a vota_ção
solução {SF) n" 126, de 1984, necessária, princido requerimento.
palmente, porque cogita-se de novo endivid_aO sR:- PREsiDENTE (José lgnácio· Ferreirarmento no município; e o Parecer do Banco Central
Item 7:
do Brasil -- Departamento de Operações com
Votação,· em fumo único, do Projeto de
Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito.
RéSolução n~ 180, de 1987, que autoriza- a
O quinto e último _Obstáculo, que se refere de
PrefeitUra Municipal de Cuíabá, Estado do
mais próximo à competência dE:;sta _Comi$áo e
Mato Grosso, a contratar operação de crédito
que nos parece intransponível, situa-se na previ~
no valor correspondente, em cruzados, a
são normativa, contida no art. 42, VI da Carta
83.740~60 Obrigações do Tesouro Nacional
Magna, que exige a provocaçâo do Senado Fede-OTN.
·.
.
ral pelo Presidente da República, na hipótese de
A votação da matéria fica adiada em virtude
alteração da dívida consolidada interna dos muni~
da falta de quorum,
cipios, hip6tese esta que se concretizará com o
empréstimo já em fase de contratação, junto à
Caixa Econõmica Federal e decorrente do rema~
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
nejamento ora sob exame.
- Concedo a palavfa ·ao nObi'e Seriadoi' Jutahy
Não obstante, pois, a atitude louvável do ilustre Magalhães.
Prefeito de__Rto Branco que somente pretende dar
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
continuidade à sua tarefa maior, qual seja, a da
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente
persecução do bem público, a concretização de
e Su;. Senadores:
seu pleito subentende a concessão de novo em·
~Em_l986, o MiiJistério dos Tr~portes fez dipréstimo o qua1 deverá seguir os trâmites exigidos
vulgar um instrumento de planejamento e prograna Constituição Federal e leis regulamen~~s.
maç:ão, o Programa de D_esenvolvimento do Setor
Transporte- PRODEsT, com o objetivo de proDestarte, é o nosso parecer,__ n_o sentido de se
mover o deSenvolvimento integrado das diversas
aguardar a complementação dos elementos que
modalidades de transportes. Em conseqüência
deverão instruir a presente solicl:tação, a qual dedas ações propostas nesse documento, atender:verá tramitar, concomitantemente, com o novo
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se-ia à demanda. ao menor custo económico e
social para o País.
O PRODEST apresenta, no ·capítulo 5, o "Programa de Corredores d~ Transportes", conceituando-os como o-"conjunto de melos e facilidades destinado ao escoamento de bens produzidos
em sua área de influêncjª'." . .Encontrava-se em andamento, na época, o
"Programa de Corredores de Exportação e Abas- te.dmento", o gt,Jal compreendia _o~ corredores:
Rio Grande do Sul, 8anta Catarina, Paraná, São
Pau1o, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, N_ordeste e AmazQn~s.
Além desses oito já consolidados, o PRODEST
estimou a estruturação dos cha~pados corredores
estratégicos, os quais deverão ser Implantados
ao tango de eixos que permitem a ligação inter~
modal. Dentre esses, situa~se o rio São Francisco
-eixo ligado aos sisterníll>_ viá!"i_9_S_~ nos extremos
àe seu estirão n.;wegâvel e, através destes, aos
portos do Nordeste, ao Leste, ao Norte e ao termi·
naJ marítimo de Tubarão, no Sul.
O estirá-o navegável do '"rio da integração nacio-nal" tem como pólos, na Região Sudeste, a cidade
de Pirapora, em Minas Gerais, e, na Região Nor~
deste, .ãs cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petro~
lina, em Pernambuco.
A área de influência desse corredor abrange,
Sr. Presidente, de forma direta, parte dos estados
de-Minas, Bahia e Pernambuco e, de forma indlre-.
ta, OS: EstCidOS dq_..Piauí e Ceará._ A superficie total,
618 mil quilómetros quadrados, ê
estimada
habitada por uma população superior a cinco milhões de habitantes.
Como todo planejamento, o PRODEST foi
apedeiÇOado- para o período que se estenderá
até 1990, com ênfase maior na coli.cepção de
corredores de.transporte, dispensando-se um tratamento particularizadO àS áreas de ~xpansãq da
fronteira· ecôi'"lômica.
'""·- Esse rióVo' documento defitÍ.e dezessels córredofeS interUrbanos e estabelece, em cada um deles, as diferentes rotas passiveis e os pólos de

em

relev_~cia.

Assim· sendo, senhores, é coni satisfaÇáo que,
analisando este último PRODEST, obsenrei que,
ftftalmente, reconheceu~se de público a importância do pólo situado na conexão Jl.lc,zeiro/Petrolina, em razão da sua importância estratégica
para quatro dos dezesseis corredores interurba~
nos citados.
O pólo Juazeiro/Peti'olina, Sf. Presidente, estabelecerá a ligação com o Corredor do São Francisco e com_~ corredores do Nordeste I, 11 e
lll, a respeito dos_ quais ·pemittam-me fazer uma
breve coloc<)çâo.
_ O Corredor do_ São_ Frands_co interliga o pólo
Juazeiro/Petrolina e os pólos Pirapora e Belo Hoti~
zonte, ocupando uma posição privilegiada como
elemento de comunicação dos três corredores
do Nordeste com os corredores das regiões SU~
deste e Centro-Oeste, -ãtravés das três rotas estabelecidas: de J_uazetro/Petrolina a Pirapora; de lbotlréima a Brasma e de Pirapora a Belo Horizonte.
CU'culam néste corredor os seguintes produtos
básicos: fertili~ntes, soja, materiais siderúrgicos,
gipsita, quartzo e cimento. Sua localização, senhores, o aponta como alternativa natural ao abastecimento dos __sertOes nordestinos.
O Coriedor Nordeste I estab-elece a ligaçãO entre o pólo Juazei:J:o/Petrolina e o Pólo de Sªlvador.
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Nele clrculam petróleo bruto e seus derivados,
granéis lí<1,uidos, cimento, minério de ferro, álcool,

açúcar e cacau. Poderá, também, crescer em importância na movimentação de grãos.

O Corredor Nordeste li relaciona o pólo Juazetro/Petrolina aos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rlo Grande do Norte. .f?ua área
de influência compreende significativa parcela da

população nordestina. Por ele circulam, principalmente, petróleo bruto e seus derivados, sal, açúcar, álcool, cimento e gipsita.

O Corredor Nordeste lJI, através da$ cidades
de Salgueiro e Cajazeiras, permite .,-conexão do
pólo Juazeiro!Petrolina, com o Ceara e o Piauí.
Esse, como os dois outros corredores do Nordeste, sltua-se em uma área de desafio, que busca
os rumos do seu próprio desenvolvimento; Pelas
rotas estabelecidas, são transportados petróleo
bruto e derivados, gipsita, 9ranêis líquidos, cimento, álcool e sal.
Não posso, outrossim, omitir que, anteriormente à elaboração dos dois PRODEST,já o Ministério
dos Transportes se havía apercebi do potencial
daquela microrregiáo, razão pela qual estava em
fase de execução o Programa integraCio de Transporte no Médio São Frandsc_o.
.
Para mím, Srs. Senadores, que bem conheço
o Município de Juazeiro, repetem-se, no_ perfodo
atual, fatos que deram origem à chamada "Capital
do baixo médio São FranciSco.".
·
Permita-me, Sr. Presidente, esta breve incursão
na História do Brasil.
No século XVHJ, chamava-se "Passagem ·do
Juaz:eiro" e, posteriOrmente, "Juazeíro Velho'', ao
cruzamento de duas antigas estradas interiores:
a fluvial, representada pelo rio São Francisco e
os caminhos terrestres das bandeiras.. A/i, em
1706; ·estabeleceu-se aldeamento de índios Tuplniquins, com a fundação de uma nii~são "de religiosos franciscanos. A estrada fluvial trouxe os
homens vindos do Sul. O trabalho pastoral•. a
cana-de--açúcar e o comércio asseguraram o povoamento da região.
Assim surgiu a aldeia, depois vila e, finalmente,
cidade de Juazeiro, como pólo de atraçã.o para
os que vinham de Minas Gerais, de Goiás, de
São Paulo! Como põrta ·de entrada aos sertões
do Piauí, Maranhão, Pernambuco, A/agoas, Sergipe, Recôncavo e outras regiões da Bahia.
Eis, Sr. Presidente, que, em nossa década, Jua- ~
zeiro, juntamente com suif irriíã pernambucana,
Petrolina, começa a receber os recursos que lhe
devem permitir realizar a sua destinação histórica.
Não lhes faço essa afinnação, senhores, com
base, unicamente, nos prognósticos apresentados pelo PRODEST. Refiro-me ao Programa de
Melhorias na Navegação do Trecho Pírapora-Pe~
trolinaiJuaz.eiro, cujo Relatório Prelimínar foi ela_,.
bera do em julho deste ano de I 987, e cuja análise
recentemente concluí.
O Relatório, dentre as medidas propostas para,
a curto, médio e longo prazos, ·perinítir a consolidação da hidrovia do São Frandsco, define as
obras a serem efetuadas no Complexo Portuário
Petrolina/Juazetro.
Esse complexo, cujas funções deverão c.õlocar-se, de forma complementar, em ambas. as
margens do rio, favorecerá o-escoamento das
cargas geradas em vastas áreas do oeste baiano.
Ressalte-sf! que a agrtcultura irrigada vem apresentando três safras anuais de uva, excelente pro-

duçãd- de legumes e verduras; invejável posição,
como uma das maiores produtoras de cebola do
PaíS; cultura de trigo, feijão e arroz para auto-sub-sistênda daquela população; além de contar com
terras adequadas ao plantio da cana.
Para finalizar, Sr. Presidente, as ol>ras previstas
no c.itado documento permitirão que Juazeiro
transcenda sua atual condição de fator potencial
de desenvolvimento, para atingir posição de destaque no cehârio ·nacional, como pólo de articulaç~o de diferentes eix.os do transporte nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

Q..SR. P~ESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
--Concedo a palavra .ao nobre Senador Ruy Bacelar.
OSR.RUYBACELAR (PMDB -BA Pronundao seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs.

Senadores:
.
-Réãiizou-se em Salvador, no período de 27 a
30 de setembro, o 28~ Congresso Nacional de
Lojistas, congregando representantes de um dos
mais rmportãn'tes segmentos produtivos da Nação, oomposto-·no]8- por cercá de 1,8 milhão de
empresas.
·
Ao fihal desse importante conclave, os lojistas
bra:sileiros formularam pesadas críticas ao verdadeiro caos que se instalou na administração públi~
- ca brasileira~ que tem levado insta!Jilidade à ecoDOrri/.3~ com deterioração das finanças públicas
-e·-daS contas externas, pressões inflacionárias, a
queda dos investimentos, o desemprego e a ausência de perspectivas de mobilidade soda!.
Cóm. efeito, o govemo do desacreditado Dr.
José Samey, através do arbítrio e da prepotência,
tem estimulado de forma continua a destruição
da atividade comercial no Brasil, soJiretudo a nível
das médj~~ e pequenas empresas.
Estamos convictos que a manutenção da atual
situação, sobremodo a nível das estruturas de poder que dominam o País, representa a afirmação
.do. incentivo à especulação e à valorização do
não-trabalho.
Entendemos que uma sociedade organizada
economicamente sobre estes princípios, traduz~
-se efetivamente em padrões amorais, incongruentes com o projetó de correção das desigualdades,
da participação do poder, da justiça social As
políticas econômicas, desde o "sonhador" Plano
Cruzado, com suas perspectivas de "inercialidade".das leis de mercado, redundaram em estrondosOs fracassos .. Hoje, asgjstimos a uma delineada
confif!uração dos "programas Oássicos" dos Governos Militares. A planificação da economia pauta-se em instrumentos calculados, de "arrocho
salarial versus incentivos às exportações".
Nem com a depreciação do poder aquisitivo
do povo se contéve a inflação, embora, continuassemos a gerar superâvits na balança comercial,
propiciando condições de atendimento às exigên~
cias do capital internacional.
Dilapida-se, por sua vez, o mercado interno
com as altas taxas de juros e as constantes mudanças. nas regras do. jogo económico.
~ .O estabelecimento destes padrões para a economia brasileira, derivados da influência e inter~
venç~o do Estado, apenas possibilitam a preservação de grandes grupos empresariais, com ex~
pressivos monopólios ou oligopólios sobre as
principais fatias do mercado brasileiro.
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Estes grupos, por terem no ramo comercial
apenas mais um âmbito da sua diversificada e
complexa atividade na economia, possuem notável massa de manobra no processo de acumu·
lação da capital, consegulndo atravessar, mesmo
a mudança das regras como algo suportável no
desenvolvimento dos seus negócios..
Entretanto, Srs. Senadores~ quem sofre realmente com esta .trágica situação de "desgover~
no", é o peqUeno e médio empresário coffierc_ial,
aquele que nos acostumamos a denominar secu·
larmente de comerciante. Tratamos aqui da quase
maioria absoluta do comércio brasileiro, formada
por indivíduos empreendedores que tem neste
ramo sua única atividade económica. Tratamos
daqueles que são responsáveis por no. míriirilo
80% dos empregos gerados no comércio brasileiro.
J:: neles, seguramente. que se refletem as altas
taxas de juros, a recessão pela perda do poder
aquisitivo da população, as mudanças das regras
do jogo econômico pela ímpdssjbilidade de efeti·
varem novos inveStimentos. São nestes que residem os grandes números de inadimplência, con~
cordatas e falêncías, com desemprego e destruição de patrimónios familiares.
Foram eles os grandes "vilões" do Plano Cruza~
do, por sua proximidade do diehte .e acompanhamento direto, sem as soluções ágeis e sutis
das grandes empresas, além_ da perseguição
constante da burocracia fiScal. São eles que, pela
distância da "máquina" do poder, sofrem uina
excessiva e muitas vezes cotidiana fiscalização,
seja por orientação da cúpula fazendária ou por
deliberação isolada dos seus agentes.
PreCisamos modificar eSta situação e isto pode~
rá ter início com a mudança daqueles que condu.z;em os destinos da sociedade brasileira, através
da eleição direta e já para a Presidência da República.
É preciso garantir ao povo brasileiro condições
econôrilicaS para a sua sobrevivêl).cia e dinamização do mercado íntemo, e isto s.e.guramente
não se faz com recessão e desemprego,
,.,...
Tcirna.;-se fundamental, assim, a elaboração de
um programa econômico reaHsta que ofereça
uma base lógica para a mediação equilibrada.das
relações entre a participação do Estado na econo~
mia e as empresas e ind.fviduós que formar'!' a
essência da organização da nossa Sociedade. O
que nos parece aético e injusto é consolidar,
como tem sido feito pelo atual governo, através
de instrumentos os mais variados, tratamentos
diferenciados e privllegiadores a certos $tg'mentos ou grupos na soçiedade,- e.rn detrimento de
o~tros mais i!}'portantes e mai~ necessitado~ ...
O que se faz com. o comerciante no Brasil é
profunda subversão moral, contrária às forças do
desenvolvimento nacional, ao bem público e à
perspectiva de união nacional.
_ . . .. _
Os comerciantes brasileiros esperam a legitimação de regras, pois não existe segurança com
uma economia que .se mo.difica de três em três
meses_
Gqstaria ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
de ressaltar um aspecto de fundamental importãnda para a plena realização da sociedade brasileira: a necessidade de ações ou organismos dirigidos para o desenvolvimento da atividade co-

merciaL

2666

Quarta-feira 4

Temos mecanismos e organismos oficiais para
tudo neste País, entretanto, inexiste qualquer preocupaç::ão com a atividade intermediária entre a
produção e o consumo. --- -Com c:ustos sobejamente menores e corri ren-

DIÁRIO DO CONORESSO NAOONAL (Seção ll)
a rE!!ddagem do dinheiro d,isponível anteriorrnen~
te!
Apesar das autorizações do Ministro da Fazenda, do Presidente da República e do Poder Legislativo, pelo Senado Federal, vem o Banco Central

tabilidade social extraordinária, muito maiores e desautoriza, exceção feita aos recursos destinaque em outros setores, poderia mos ter programas dos a penitenciárias!
de fmanciamento, sobretudo a nível de capital
E as obras menores, tais como creches, asilos,
de giro para a atividade comercia1 das pequenas
escolas, hospitais e de sane!lmento? São tão iroe médias empresas brasileiras,
portantes e prioritárias ao interesse da comuniOs entraves ao crécijto para estes comerciantes
dade quanto dotar os presídios das condições
é uma amarga e crua realidade, conduzindo-os _mfnlmas de segurança e de manutenção do enà debilidade e completa destruição.
carcerado.
Estamos cônscios da capacidade criativa e
Rebelo-me não só contra o texto em si da Rescadaptativa dos comerciantes <brasileiros. Porém, -- luçãO, danoso ao interesse público, mas principalestamos também certos, que com as atuais altermente quanto às intenções a ele subjacentes~ baseadas na submissão dos Estados e dos Municínativas do governo, nenhum trabalho árduo conpios ao Poder Federal.
seguirá superar as barreiras e insanidades vi9entes.
Tem se transformado em- rotina~ Sr. Presidente
eSrs. Senadores, a informação prestada aos PreFinalizando, quero parabenizar todos os lojistas
brasileiros que, mesmo nessa situação de insegu~
feitos pela Caixa Económica Federal e pelo Minisrança e incerteza, deram _em Salvador, demonstério da Fazenda de que determinada solicitação
tração de _alto espírito cfvico, exibindo vontade
de empréstimo encontra-se emperrada no Senade construir uma nova ordem sócio-econômica.
do. Grande inverdade! Tadas somos testemunhas
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. Muito
da agilidade Com que as Mensagens presidenciais
obrigado (Muito bem!)
têm sido submetidas à deliberação do Plenário.
Somos igualmente testemunha de que o_ fator
O SR. PRESIDENTE (Jos_é lgnácio Ferreira)
de emperramento na concessão das autorizações
- Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo _é a pn?pria burocracia estatal, com sua tramitação
__vagarOsa e suas Reso!uç.:ões descabidas!
Campos.
O SR. Al.FRADO CAMPOS (PMDB _ MG.
Não podemos levar a pecha de cerceadores
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente do desenvolvimento de nossos Estados e de nose Srs. Senadores:
SOS Municípios, conhecedo~::es que somos dos loOcupo esta tribuna para expressar minha -absocais onde reside o entrav~.
luta perplexidade diante q.os te.:mos da Resolução
Mais do que registrar minha perplexidade, o
fi' 1.399, do Banco Central do Brasil, datada de
Objetivo de meu comp~edmento a esta tribuna
22 de setembro últimp, alterando o ttem llJ da se faz acompanhar de um apeio a Vossa ExceResolução n91.01 O, de 2 de maio de 1985, modifilência, Sr. Presidente, no sentido de lhe solicitar
ca.do pela Resolução n"' 1211, de 24 de novembro
seja recomposta a imagem do Senaçio Federal
de 1986.
perante EstadOS e munic:ijJios, diligenciando pela
Com isso, "fica vedada a celebração de novas -revogaÇão da Resolução 1.399 e pela restauração
môtuos para 0 setor público, sob qualquer fofma"
da verdade c:oncemente à demora n_a liberação
à exceção de alguns ca~ particulares, tais como
das recursos solicitados.
as operações rea1izadas através do-FAS deStinaEra o que tinha a cfizer, Sr. Presidente. (Muito
das à construção, ampliação e ie.cuperciÇão de bem!)
presídios.
O SR. PRESIDENTE (José lgnác:io Ferreira}
Não vou me alongar nas demais eXC:ec;ões, llr:ni~
-Concedo aapalavra ao nobre Senador Mauro
tando-me apenas aos destinos dos recursOS do - B"Em-eyjdes.
FAS-aderradeiratábuadesalva_c;ãodosMunicf- - O SR. MAURO BENEVIOES (PMDB _CE.
pios, até que se realiz~ uma reforma tributária
Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ao caracterizar-se, no correhte
justa, capaz de tirá-los da sitUaçaO de iriSoivência
na qual s~ encontram.
ano, nova adVerilída:de climática, no Nordeste, os
A alínea g do citado inciso III de_ixa clara a
govemos estaduais foram pressionados pela
intenção do Banco Central em feçhar as portas - cruen.ta-réâlldade, que teve a cohota~ão de uma
daquele Fundo, ao afirmar que tais recursos sost.ofverde, decretando "eStado de calamidade"
mente estarão disponívefs, "desde que tenham
em numerosos mutüCípiOSâa respectiva circunscrlção territorial.
sido objeto de reconhecimento de prioridade por
parte do Ministério da F:azenda, no que couber,
A Sudene, então superintendida pelo Dr. Derae limitadas aos retornos das parcelas de principal ny de Sá Barreto SamPaio, elaborou o Plano de
(atuallzadas pelo índice de variação das ObrigaEmergência, acompanhado de um cronograma
ções do Tesouco Nacional), efetivamente recebide despesa, destinado à cobertura dos encargos
das pelas administrações di retas da União, dos
decorrentes da assistência a milhares de trabalhaEstados e Municípios, a partir de 1-8-87."
dores rurais, acossados pelo flagelo.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senaçtores; que crité~
Cada unidade fede~tiva elaborou a sua própria
sistemática de atendimento, buscando alterar cririos haverá no Ministério da Fazenda, capazes de
têrios ultrapassados e permitindo ao homem do
reconhecer objetivamente qualquer prioridade es-campo a percepção de uma salário compativel,
tadual ou municipal?
Além disso, reconhecida a prioridade, o valor
que garantisse a sobrevivência de suas famílias.
Os des~mbolsos iniciais foram procedidos c_om
disponível para empréstimo limltar~se-á ao montante das parcelas recebidas a partir de 1"' de agesrazoável regularidade, ensejando a que os gastos
tol Isto é, não haverá novos recursos, mas sim
tivessem pronto resSarcimento, sob a exclusiva
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responsabilidade daquela agência desenvolvimentista.
Agora, porém, tem-se registrado um ,jnjustifi·
cável atraso na redistribuição de recurso!j; aos Estados, obrigando-os a repassar, com_ disponibí·
!idades de seu erário, as quantias necessárias à
atualização das folhas de pagamento do operários
alistados.
No Ceará, por exemplo, Sr. Presidente, o retardamento na entrega das importâncias de responsabilidade da Sudene vem obrigando o Govtm)o
Taso Jereissati a transferir para a Secretaria da
Fazenda, num esforço verdadeiramente ingente
e insuportável, as parcelas decorrentes da inadimplência do gOverno federal, numa colaboração
que supera as possibilidades de nossas finanças.
/v:) atual superintendente, Dr. Antonio Frota, fcr
ram transmitidos apelos veementes no sentido
de que normalizasse os repasses~ eVitando a protelação que ultim~ente alcança o programa de
Emergência.
h:redito que o Presid,ente José Sarney e o Ministro João Alves não podem concordar com ta. manho descaso, numa evidente subestimação à
prec:ariedade do quadro vivido, na região nordestina, por irmãos nossos, compelidos a se socorrer,
pela falta de chuvas, do apoio oferecido pelo Po-der Público.
_
- COnfio, j)ois, em que o Chefe da. Nação e o
Ministério do Interior ajudarão, imediatamente, a
SUDENE com a alocação das dotações já comprometidas, inadmítindo-se, a partir de agora, que
se descumpra a planificação orçamentária estabelecida desde fevereiro passado, com tal obje-ti.vo.
O Nordeste, prioridade da Nova República, não
pode_ continuar a ser tratado c:om9 o fiZeram ad·
ministrações anteriores, mormente (fuando enfrenta mais uma intempérie, com reflexos danosos para a sua incipiente econproia.
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bemI)

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto
de Lavor.
O SR. MANSUETO DE lAVOR (PMDB-

PE. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presi-dente, Srs. Serladores, a crise brasileira é de tão
extrema gravidade que não se_ pode perder mais
horas ou minutOs sem enfrentá-la, com os instru~
mentos ao nosso alcance. Dormir tranqüilo com
o seu desenrolar, longe de ser otimismo sensato
e construtivo, será _omissão irreparável, na medida
em que os tentáculos da crise sufocam os últimos
sinais de esperança do povo nas instituições vigentes. Não é exagero, Srs. Senadores, estamos
à beira do caos. Entretanto, a negra crise, que
atualmente enfrentamos, não finca raízes, nem
no CongresSo, nem nos Partidos. nem nos quartéfs, nem nas universidades, nem nas -empresas
nem nos sindicatos, nem no campo. Por mais
-que representar nesses setores, essa crise nasce,
cresce se_ alimenta e engorda no Palácio do Planalto. Essa crise tem nome. Chama~se .. Cavemo
Samey". E assim como ser vivo não vive sem
ar, sem água, sem alimentos, o .. Governo Samey"
nãts governa sem legitimidade, sem credibilidade
e sem definição polftico-administrativa.
Cõin essa análise, não pretendo enveredar pelos caminhos de uma oposição destrutiva e insen~
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sata. Como membro dO PMDB. partido que optou
por continuar apoiando o Oovemo Samey, faço
essas considerações como alguém que' deseja
participar responsavelmente do processo.
Com todo o respeito pessoal que nos merece
o Presidente Samey, temos de_ reconhecer que,
de fiador~mor da transição democrática, transformou-se ele hoje no seu principal obstáculo. Essa
posição, se não determina, pelo menos inspira
e estimula os movimentOS em favor de um_ recuo
autoritário.

Na medida em que S. EJc!', obstina-se na sistemática e negativa critica na defesa intransigente

de um mandato de dnco anos e na manutenção
do sistema presidencialista do Goyemo, a qualquer preço, a corrupç~Oe Ofislologismo se fazem
presentes como instrumentos para assegurar o

poder, pelo poder, o que difere, substancialmente,
da participação dos partidos na administração pública de um Governo a que dão sustentação políti-

ca. Em realidade, esta destinação nem ·sempre
nítida para a opinião pública, tem induzido a muitos em errO e Jeva.do à c:ondusãa apressada e
incorreta de que é o político o grande culpado
pela crise global em que se viU mergulhado o
Pais. Aliás, ·sr. Presidente, é preciso registrar que
a campanha orquestrada pela direita, com a competência que tem caracteriZado suas ações deses-tabilizadoras das ínstituições, em todos os tempos, é forçoso reconhecer, tem evoluido numa
cronologia nada auspiciosa para a consolidação
das instituições democráticas.
É de todos conhecida a dureza da advertência
do Ministro do Exército, General Lêonidas Pires
Gonçalves, à Assembléia Nacional Constituinte no
que diz respeito à sua soberania, ao se manifestar
acerca da anistia e do papel institucional das Forças Armadas. Também recente a avaliação atribuída ao Serviço Nacional de Informações e por
ele não desmetida, a respeito da atuação do Ministério Samey. Todos os ministros militares foram
"aprovados", sem exceçao. Todos os ministras
civis foram reprovados; .sem exceção.
A quem aproveita este maniqueísmo? A quem
aproveita a manipulação de desencontros e ressentimentos num momento ein que, mais do que
nunca, impõe--se a criação de um progra.m" mínimo comum para evitar que o Brasil resvale, uma

vez mais, para o autoritarismo? A rri1n1 parece,

Sr. Presidente, Srs. Sehadores, que os setores
mais reacionários deste Pafs manipulam a compreensfvel insatisfação comwn a civis e militares
no que diz respeito à qualidade devida, em perma·
nente processo de deterioração, para inserir na
crise que é generalizada, um componente ,~e.
mamente perigoso. O rompiinento da cadeia de
comando, enb"e os militares, tanto quanto a desobediência civil na sociedade em geral, costumam
criar condições propicias ao vazio do poder, um
estado que conforme está historicamente demonstrado, leva ao caos ou à intervenção armada.
Deixo claro, Sr. Presidente, que apesar dos reparos que faço, nesta oportunidade, a procedimentos do Minisb"o do Exército e do Ministro Chefe do SN1, eu não os incluo entre.setores reacionários a que me referi e que desejam a desestabilização não s6 do Governo Samey, m.as sobretudo da nossa frágil democracia. Mas não os considero os mclhores instrumentos para conferir ao
Presidente Samey a legitimidade e eficácia de que
seu Governo se ressente; neste particular nada

DIÁRIEJ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
substitul Substitui a vontade popular expressa por
vía de eleições diretas. Não os considero. tarri.pouco, os conSelheiros politicamente maLs lúcidos
para orientar o Presidente da República no dellcado processo de consolldação de avanços sociais
que envolvem uma integração entre o legislador
constituinte e o Poder Executivo. Eu não düia,
que a ameaça de desestabiJizaç.êo vem desses
setores; ao contrário, o que se vê, neste momento,
~ a_ aglutinação do direito militar em torno de
uma impropriamente denominada "Associação
Brasileira de Defesa da Democracia", que advoga
mais uma in.tewenção militar como solução para
"o caos polltico, econôm!c:o e administrativo em
que se encontra o País": ê a .sedição ocorrida
em Apucarana, no Paraná, c_om a tomada da Prefeitura daquela cidade, símbolo do poder c::ivi:l,
por um Capitão do Exécito, para protestar contra
a defasagem dos soldos dos militares, mas tambénl para criticar os políticos; é a denúncia formulada pela revista 'Veja" a respeito do movimento
de pressão da Escola _de Aperfeiçoamento de Ofi~
ctais- ESAO, sobre a cúpula militar, visando
a obtenção de melhores meios de subsistência.
É verdade que a situação salarial do militar
constitui reflexo c:tos baixos vencimentos do funcionalismo público como um todo, à parte escár~
nio representado pelos ""marajás" e que, em boa
hora, deverá ser corrigido pela nova Constituição.
Mas também ê verdade que o poder de protagonização dos militares, em que pesem os condicionamentos da hierarquia e da disciplina, sempre
foi apreciável, sobretudo em duas circunstâncias:
quando a hierarquia é vulnerada pela falta de discipJina; e quando, de forma mais ou menos velada,
a postura das Forças Annadas, que osala entre
a tutela (muitas vezes eufemlsticamente chamado
"poder moderador") e a intervençãp pura e simples, como aconteceu em 1964, pende para esta
úJtima.
A análise deste quadro de dificu1dades e incertezas, ainda que de maneira rápida e superficial,
- conduz a um elenco de hipóteses entre as quais
não poâe ser descartada a tentativa de golpe. Há
pouco, eu me referia ao episódio de Apucarana.
Pois bem, segundo relato do Deputado Waldir
Pugfiesi, do PMDB do Paraná, o militar sedicioso
obteve imediato apoio do Rotary Oube e da Maçonaria locais. Transpondo esta conexão entre sete~
res mais conservadores e menos crédulos na excelências do regime democrático para o plano
nacional vemos recente entrevista do ex-Ministro
Mário Henrique Simonsen, também na revista Vew
_ ja, edição de 14 de outubro, denunciado as falhas
na política enconômlca governamental e as mazelas de uma política do capitalismo cartoriaJ. Sem
pretender formular juízos ·de_ valor sobre todas
as críticas do ex~Ministro dos Governos Gejsel
e Figueiredo eu lembraria que ele próprio, em
determinado momento, teve parcela substancial
de responsabilidade pela políctia económica que,
em seu conjunto, resultou num legado desastroso
para a chamada Nova República, notadamente
no que cdfice:-meâ dívida externa.
O qúe fica evidenciado, Sr. Pr-esidente, Srs. Senadores, é a montagem de uma conexão saudosista entre os representantes do grande capital,
nacional e intemacional, os setores mais conservadores da sociedade, a direita, mais do que isto,
a extrema direita, entre os quais não se pode ignorar a presença de um segmento militar. Há uma
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semana, o Coronel da reserva Geraldo Lesbat Ca~
vagnari, um dos principais estudiosos da questão
militar no Brasil e Oiretor do Núcleo de Estudos
Estratégicos_ da Universidade Estadual de Camw
pinas - UNICAMP, em dec~araçóes _à imprensa,
não recorreu a meias -palavras. Em sua opinião,
o plano para detonar bombas em quartéis e outros
protestos de oficiais das Forças Armadas contra
baíxos salários "encobrem um movimento maLs
amplo, articulado com a extrema direita civil e
militar". O objetivo, segundo Cavagnarl, não é
outro senão aquele que todos tememos: a desestabilização do processo de transição democrática.
O militar, em suas avaliações, apontou outras ma~
nifestações de indisciplina não punidas: o manifesto do ex-Presidente e General João Figueiredo
e as manifestações dos Generais Coelho Neto
e l"'é.vton Cluz, ambos na reserva.
Epis6dios, todos eles sem punição por parte
da autoridade competente para fazê--lo, cento destacou o Coronel Cavagnari. E o que vemos_ neste
momento? O Minístro do Exerdto desafiar quem
ameaçar à 'transição democrática, lançando um
repto aqueles que lhe atribuem falta de comando
sobre a tropa.
Neste quadro de confusão e já: agora de perple~
xidade, parece claro que o componente militar
da crtse, que como sempre destaco é generalizada, vai ganhando uma dimensão cada vez
n'falor, .É: sabido que quando os mUltares falam
muito, sejam capitães ou generais, os sintomas
de agravamento da crise começam a se tomar
palpáveis.

Senhor Presidente, Senhores Senadores, a saída para a crise não será outra senão a negociação
com grandeza, com elevado e insofismável espírito público. Antes que esta crise ganhe uma dinâmica irreversível, é fundamental que o Governo
se despoje de poslções facciosas e busque a constn.ição do bem comum. Para isso será preciso
que o Presidente Jolié Samey assuma uma postura de estadista e magistr-ado convencendo as lide-·
ranças políticas não para mera partilha do poder,
mas para a tecitura de um grande e sábio entendimento que salve a transição democrática, antes
que ela se converta num salto no vazio. Os valores
maiores e permanentes de uma nação não se
podem confundir com interesses circuntanciais,
transitórios e sempre menores dos gorvemantes,
sejam eles quais forem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnádo Ferreira)
- A Presjdência convoca sessão extraordinária
a realizar~se quinta-feira pr6Jdma, dia 5 de novembro, às 21 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 180, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Cuiabtl, Estado de Mato Grosso, a
cõntratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 83.740,60 Obrigãções do
T escuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário.
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2
São Tomé·~. Príncipe, assin~do em Bra.sília, a 26
Votação, em turno únjç_o_, dq_Requeriment9 n~ __ de junho de J984~ (Q_~pendendo de parecer.)
152, de 1987, de autoria dq $~n~dgr Maurído
9

Corrêa, solicitando, nos t~os do art. 3_67, do -~ -Discussão, ~m tumo ú"oico, do Projeto de DeRegimentolnterno,oçlesarquivamentc?d~Projeto
creto LegiSiiitiVo~fii-22~Cie 1985 (nq 83/85, na
de Lei do Senado n'~ 320, de 1985, do Senador
Câmara dos_ DeE_~~dos),_ qu~ aprova o texto da
Roberto Satumino, QLte di_spõe sobre _concessão COnveil.Ção'-fr:> 134, da OrQaniz~ção Internacional
do adiciona] de insa1ubrfdade aos trabalhaçlores
do Trabalho, sobre prevenção de acidentes de
da categoria dos aeroviários, nas funções que es- trabalho dos marítimos, adotada em Genebra, a
pecifica.
-30- de outuDfó -de 1970; durante a 5.51' Si.Ssão
3
da Conferé"nC:ia-lntemacional do Trabalho. (Dependendo de parecer.}
Votação, em turno único, do Requerimento n~
155, de 1987, do Senador Catlos ChiareHi, ~lici
1ll
tando, nos termos do art. 367 do Reglmento_Jnter--Õi~c~são, em tu;;.~ único, dO PrOjeto· de- Deno,odesarquivamentodoP:r_ojetode~<:::ido$e~a- creto Legislativo n~ 25, de 1985 (n 9 88/85, na
do W 167, de 1984, cl.e sua at~:!_oria, ql_le di_spõ_e
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
sobre a criação do CoDselho Nacional de Esta- -Acordo Cultural entre o Governo da RepúbJ1ca
tística, a produção de __inforrnações estatísticas,
Federativa do Brasil e o Governo do Reino do
e dá outras providênc:ias.
Marrocos, concluído em Fez, a 1O de abril de
4
1984. (Dependendo de pare<:er.)
Votação, em turno único, do R~uerimento rfl
11
162, de 1987, do Senador Edison Lobão, $OI_Ici·
--Discussao, em segundo turno, do Projeto de
tando, nos termos do ru:t;, 367.d.o .R~gimento lnter- Lei da Câmara n" 34, de J 987 (n" 126187, na
no, o desarquivamento do Pr?jeto de Lei do Sena- Casa- de origem), que dispõe sobre a reestrutudo n~ 98, de 1986, de autona_do S~na_çJor Coêsar __ ração da Justiça de Primeira,fnstância e dá outras
providências, tendo
.
Cais, que regu1a a siste~ática çl~ registro 7 controle do transporte rodoVIário, ~ gr~el! de ál~ool _-:::c PARECER FAVORÁ.VEL, proferido em plenáno.
para fins combustfveis_ e de 4erivados de petróler
para fins energéticos, excet:o QLP-"--- ____ ~- _
12
DiscussãO,
em
segundo
turno, do Projeto de
5
Lei do Senado n9 73, de 1986, de autoria_ do ~a
Votação, em turno únlc::g. d.oJ~-~querimento n9 _ dor _José F~a9em e outros Senhores Senadores,
163, de 198_7, do Seriador Edis~m Lo_bão, solici- _que altera a reciação dos ~- 18, 27, 33 e 34
tando, nos t_ennos do mt.,)§7 do Regimento Inter- ~s:la L.ei n~ 5.197, de 3 dejaneiro de 1967, de proteno, o desarquivamento do Projeto ele Lei do ~na -çãq à _fauna, e dá o_utras providências, tend_o
do n9150, de 1986, de õQutoria do~$enado_r César
PARECER proferi~o em plen~rio, favorável.
Cals, que altera o Decreto~ Lei !:t 1.497, ~e 20 com emenda que apresenta.
·
-·
de _d_~embro de 1976, que "refonnu1a crité.rios
13
de dist,nbuição de q~Otãs do Imposto Único sobre
Energia Elêtrlca", modifi<::adç pelo Dec_reto_-Lei n~. _ __ -Ofício n9 _S/43, d~--i,98i (n~ 33/871 na oiigem),
'
·-_relativo à_propOsta para que seja autorizado o
1.805, de ]9 de outubro de 1980.
Golfemo do Estado de São_ Paulo ~ contratar em6
préstimo externo no valor deUS$174,000,000.00
(cento e_ ~tenta e quatro milhões de dólares norDiscussão, ~ tum9 único, do Projeto de Lei
da C!lmara n•216, de 1985 (n•2.Q29/83, naC.sa - te-americanos).
(Dependendo da votação do Requerimento n9
de origem), que altera a redação da Lei n_9 6,251,
de 8 de outubro de 1975, _que "institui normas _ 226, de 1987. de õ;~,diamento.)
gerais sobre desportos". (Dependendo da votação
14
do Requerimento n9 179, de 1987, de adiamento
da discussão.)
Mensagem n9176, ae 1986 (n~23_0186,n~ori~
gem), relativa à proposta para que s.e;~a autonzado
7
0 Governo do EstadO d~ Ron~ôma a contratar
Discuss!o, em tumo único, do Projeto cte Deo-peração -de crédito no valor de Cz$
creto ~gislativo n9 13, de 1985 (n~ 81/85, na
7a021322,63 (setenta e oito milhões, vinte e um
Câmara dos DeputadOs), que aprova o texto_ do
mil~ trezentos e Vinte e dois cruzados e setenta
Acordo Comercial entre o Govern.o da República
e três centavos). (Det~end~_ndo _de parecer.)
F'ederativa do Brasil e o GOverno da República
Oabonesa, firmado em Brasília, a 19 de agosto
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}
de 1984. (Dependendo de parecer).
- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 22 horas e 50 mi~
o

o

nutos.)

8

ATO DO PRESIDENTE
Discussão, em ~mo único, <!o Projeto de DeM• 218, DE 1987
creto Legislativo n9 21, de 1985 (n9 73/84, na
O Presidente-do Senado Federal, no uso das atriCâmara dos D_eputados), que ap~a o texto do
Acordo Básico de Cooperaç:ão Científica e Têc· -: ~ui~ões que lh~ co~e__rt:~m ·os- artigos 52, item 38,
nica entre o Governo da República Federativa do e 97, inciso lV, do Regimento Interno, e de conforBrasil e o Governo da República Democrática de midade com a delegação de competência que
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lh~ foi outorgada pelo Ato rt' 2, de 1973._ e revigo·ra_4a PE!'IO Ato da Comissão Q_i_retora n~ 1_2, ~e
1983, e de acordo. Çom..o .c!isposto na Resoluçao
n~ 130,_de 1980, e tengq~~m yi~·-º~g~e_:C?nsta
no 'ProC~so.n9 01654~ 87~8. reSolVe::.---- -~.
Autorizar a contra:tãÇáo :sob ·o r'egirife furídko
da_ C~nsolidaÇão das LeiS-aO Trabalh'! e .q_o·~undo
âe Garantia por_ Tempo c:J.e' SeJViço QQ senhor
Jayme do Nasciment9 Teixeirã. 'pi!rª- t:;>-:::_él_'!ipi"ego
de Assessor TéCnico, tom o salârio mensaT equivalerlte_~~o :Venclnjento do_ cargo UAS-3;·a·:partir
de 19 de setembro de 1987, com lotação e exercido no gabinete' dO sen:ador Nabcir Júnior.
Senado Federal, 3 de novembrO de 1987; Senador_}!~_rtWerto Lucena___:-:-_ Presid_:~te~ _

Il'IS1Rtlc;Ão I'!óRMKtiV!Il"'• 3, DÉ-1987
Modifica dispositivos da Instrução
Nonnativa n~ 1, de 1987, alterada pela
lnsbução l'iormatlva n• 2, de 1987.

o Diretor~-c-erat.-nó Usq d~~ C9~~~.!:'d~9ue
lhe são deferidas pelo Ato n? 112, de)9B?t- do
Presidente do Senado Federal,__e:.- oonsídf?r_ando
necessidade de ajustar nonn-ãsrelativas ao controle de suprimento de fundos, resolve:
-- Arl ]9 O§ 29 doart. 11, da Instrução Norr;nativa
n9 1, de 1987, passa a vigorai- coma seguinte
redação:
·

a

"Art 11.

......~--,----.-"""""~'"""""

_§ ~ As autorizações de 'sUprimentoS. de
fundos referidas nos incisos [ e HsãQ res1;ringidas, em cada Qr_gão splicitante, a·u:m _máxi~
mo de 12 (doze) por exercício, executada
a Subsecretaria de Ad_ministração d~_Mat_erial
e Patrimônio, Subse.cretana ele !=;ng,~n._hafia,
Subsecretaria de Assi~ncia ~edjç?l-~. 89cial
____ e_ Representação_ do &el')açi9~ F~~erai. n?_Río
de Janeiro, para as quais- o limite poderá ser
ultrapassado ajUízo da ãu:toridade co~ceden
te."

Arl 21' Permanecem ein Vigor os -demais dis·
positivos da Instrução Normativa n9 1,_de 19!37.
Brasília: - DF, 3 de novembro de J987. José Passos Pôrto, Diretor-Geral.
SECRETARIA GERAL DA MEsA
(Resenha das matérias apreciadas .de )Y a 31 de
outubro de_ 1987 - art. 293j II, do Regimento
Interno.)

PROJETOS APROVADOS I;:
ENVIAOOS~ SANÇÃO :
-Projeto de Lei da Câmara n~ 35, de 1987
(n~ 5.532/85, mi Casa de origem), que dispõe
sobre a profiSSão de trabalht;~d9.r de bloco e _d~termina outras providências.
.
__
Sessão: 8~ 10-87 (prtraordinária)
__:. PrOjeto de ..l.eí_ da Câm~ra n~ 10, de -1987
(n9 8318/86, _na C~sa de.. origem), que dispõe
sobre a eliminação de autos findos nos órgãos
dã Justiça do Trabalho e dá outra$ proVidências.
Sessão: 2._9-10-87 (Extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n~ 36, -~e 1987
(n~ 197/87, na C:asa de origem), que altera dispositivos da Lei n~ 7.604, -de 26 de maio de 1987,
e determina outras providências.
Sessão: 22-10-87 (Extraor(!inária)
- Projeto de Lei da Câmara n~ 40', ~e 1~87
(no 198/87, na Casa de origem), de iniciativa do
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Senhor Presidente da República, que autoriza a
instituição de fundações e dá outras providências.
Sess&,: 22·10-87 (Extraordinária)

de crécüto no vaJor correspondente, em cruzados,
a 60.000,00 'Obrigações do Tesouro Nacion2!1.
Sessão: 8-10-87 (Extraordinária)

no vaJor_de ez$ 6.906.228,00 (seis milhões, novecentos e seis mil, duzentos e vinte_e oito cruzados).
Sessão: 20-10-87 (Extraord<nárla)

- Projeto de Lei da Câmara n• 4!, de 1987
(n\" 158/87, na Casa de origem), que dispõe sobre
os preços mínimos da uva.

-Projeto de Resolução n9 169, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Salto do Pirapera, Estado de São Paulo, a contratar oper~ção
de _crédito no valor con:espondente, em cruzados,
a 11.457,62 Obrigações do Tésóuro NadonaJ.
~Sessão: 8·10-87 (Extraordinária)

-Projeto de ResoluçZio n9 178, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado de Minas G~ais,
a elev:ar em c:z$ 13.973.850.000,00 (treze bilhões.
novecentos e setenta- e três milhões, oitocentos
_e dnqüenta mil cruzados) o montante de sua dívida consolidada
Sessão: 22-10-87 (Extraordinária)

Sessão: 22·10-87 (Extraordinária)
PROJETO$ APROVADOS
ENVIADOS APROMULGAÇÃO

-Projeto de Resolução n° 170, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado do Fiç ele Jc,neiro
a elevar em Cz$ I 1.405.766.900,00 (onze bvhões,
autoriza o Governo do EstDdo do Rio Grande do
quatrocentos e cinco milhões, setecentos e sesSul a emitir títulos de sua respon/s_abilidade no
senta e seis míl e novecentos cru~dos) o monvalor de Cz$ 497.8.53.367,20 (quatrocentos e no- -tante de sua dívida consolidada.
venta e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e
Sessão: 8-10.87 (Extraordinária)
três mil, trezentos e sessenta e sete cruzados e
-Projeto de Decreto Legislativo no 14, de I986
vinte centavos).
(n? 124186, ria casa- de origem), que aprova o
Sessão: 5-10-87
texto do acordo de previdência social entre o Go-ProJeto de Resolução n' 161, de 1987, que verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Helênica, concluído em Atenas,
autoriza o Govemo do Estado do Rio Grande do
a 12 de setembro de 1984.
Sul a elevarem Cz$1.917.745.462,51 (um bvhao,
Sessão: 20-1()..87 (Extraordinária)
novecentos e dezessete milhões, setecentos e
-Projeto de Resolução n• 160, de 1987, que

quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e
dois cruzados e cinqUenta e um centavos) o montante de sua divida consolidada.
Sesslío: 5·1 0-87
-Projeto de Resolução n' 162, de 1967, que

autoriza 3 Prefeitura Municipal de Prata, Estado
de: Minas Gerais, a: contratar operação de crédito
no valor corresppndente, em cruzados, a
100.000,00 Obrigações_ do_ TesqurQ_NacionaJ.
Sesslío: 8-10-87 (Extraordinária)

-Projeto de Resolução n• 163, de I 987, que

autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado
de Minas Gerais. a contratêlr operação de crédito
no valor correspondent_~. em cruzados, a
450.000,00 Obrigações do Tesouro Naciontll.
Sessão: 8-J0-67 (Extrao<d<nãria)

-Projeto de Resolução n9 164, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Ubá, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito

no valor correspondente, em cruzados, a
240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 8-!0-87 (Extrao!'àinárla)
-Projeto de Resolução no !55, de 1987, que

autoriza a Prefeitura Municipal de Palma, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito

no valor correspondente, em cruzados, a
77.067,67 Obrigações do Tesouro NacionaL
Sessão: 8·1 0-87 (Extraordinária)
-Projeto de Resolução n' !56, de )987, que

autol"iza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da
Lapa, Estado da Sahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 96.167,71 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 8-10-87 (Extraordinária)

-Projeto de Resolução

n~

167, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Munlcipal de Imperatriz, Esta~
do do Maranhão, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
52-'i.159,00 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 8-10-87 (Extraoroinária)
-Projeto de Resoluçélo n~ 168, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaiba, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação

-Projeto de Resolução n9 171, de 1987, que
autoriza a PrefeitLJra Municipal de Cravinhos, Estado de Sáo Paulo, a contratar operação de crédito
no valor de ez$ 3.494.069,60 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, sessenta e nove
cruzados e sessenta centavos).
Sessão: 20-10-87 (Extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 172, de í 987, que
autoriza a Prefeitt.Jra Munidpal de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito no valor co~spo!l~ente, em cruzados,
a 466.400,00 Obrigações do Tescuro Nacional.
Sessão:20-l 0-87 {Extraordinária)

MATÉRIA APROVADA E ENVIADA
A CÂMARA DOS DEPUTADOS
-Emendas do_.-Senadq aQ Projet.o de Lei da

Cãmara nq 20, de 1987 (nq 3/87, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, cJue dispõe sobre o aproveitamento dos servidores da Empresã de.Engenharia e Construção
de Obras Especiais SA --- ECEX, no Departamento de Estradas de Rodagem - DNER.
Sessão: 8-lQ.-87 (Extraordinária)

MENSAGENS APROVADAS RElATIVAS
AESCOLHA DE ALrrORIDADES
-Mensagem n• 114, de I 987 (n'l7W7, na
origem), de 6 de julho .do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidenteda _República submete à deliberaçlio do seriado- a -escolha do Senhor Raul
Fernando BeJford Roxo Leite Ribeiro, Ministro de
Primeira- ClasSe, da carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República do Peru.
Sessão: 22-10~87 (Extraordinária)

-Mensagem n;-116, de 1987 (n-?180/87, na
origem), de 6 de julho do corrente ano, pela qual
-Projeto de Resolução n~ 1731 de 1987, que o Senhor Presidente da República submete à deliautortza o Governo do Estado de Minas Gerais beraçã_o do Senado a escolha do Senhor Luiz
a elevar em Cz$ 732.551232,00 (setecentos e Augustp Pereira SoUto Maior, Minisfr6 de Primeira
tr1nta e dois milhões, quinhentos e cinqüenta e , Classe, da carreira de Diplomata, para exercer
um mil, duzentos e trinta e dois crutados) o mon- a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
tante de sua dívida consolidada.
da Suécia,_
Sessão: 20..! 0-87 (Extraordinária)
Sessão: 22-10-87 (Extraord<nãria)
-Projeto de Reso1ução n? 174, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea da Palma,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
créâito no vafçr correspondente, -em cruzados,
a 13.533,8.3 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 20-10-87 (Extraord<nária)

-ProJeto de Resolução n 9 175, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Munlí:ipaJ de Bom-J'esus da
Lapa, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 31.954,89 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 20-10-87 (Extraordinária)
-Projeto de Resolução n? 176, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Félix do
Piauí, Estado do Píaut a contratar operação de
crédito o_o_ valor correspondente, em cruzados,
a 5.692,16 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sesslío: 20·1 0-87 (Extraordinária)
-Projeto de Resolução rr> 177, de 1987, retificando a Resolução n~ 14, de 1987, que autorizou
a Prefeitura Municipal de Estréia, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito

.....:Mensagem no 123, dé 1987 (n' 205167, na
origem), de 24 de julho do corrente ano, pela
qual a Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Marcos Henrique Camülo Côttes, Embaixador do
Brasil junto à Comunidade da Austrália, para, cumulativa!_ne~te. exercer a função de Embaixador
do -Brasil junto à República de Vanuatu.
Sessão: 22-1 IJ-87 (Extraoroinária)
-Mensagem n9 136, de 1987 1(n? 231/87, na
on·gem), de 6 de agosto do _corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a- escolha do Senhor
Carlos Norberto de Oliveira Pares, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República de Gana.
Sessão: 22-10-87 (Extramdinâria)
-Mensagem no 137, de 1987 (n' 232187, na
origem), de 6 de agosto do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da Repóblica submete
à deliberação do Senado a escalha do Senhor
Ernesto Alberto Ferreira de Carva{ho, Ministro de
Primeira aasse, da carreira de Diplomata, para
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exercer a função_de Embaixador do Brasil junto · põe sobre a criação de um conselho de desenvolvimento para a Região Geoeconômica de BrasíJia.

à República Democrática Alemã.

Sessão: 22-10:-87 (Extiaordinária)

-Mensagem n' 138, de 1987 (n' 233/87, na
origem), de 6 de agosto do corrente ano, pela

qual o Senhor Presidente da J~.epúblk:a sUbmete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Edmundo Radwanski, Ministro de Segunda Ctás-

se, da carreira de Diplomata, para exercer a furição
de Embaixador do Brasil junto à Jamafca.
Sessão: 22-10-87 (Exti'aordináõa:]

-Mensagem n'? 140, de 1987 (n~ 236/87, na
origem), de 12 de agosto do corrente ano, pela
qua1 o Senhor Pre~idente 9,a _República submete
à deliberação do Senado a escolha do Se.nJ"!or
José Jerônimo Moscardo de Souza, Ministro de

Primeira Gasse, da caiTeira de Diplomata; para
exercer a função çle Emb~ixador do Brasil junto
à República da Costa Rica.
Sessão: 22-10-87 (Extraordin~_ria)

-Requerimento n<~ 19, de ~ 987, de au~ia ~o
Senador Severo Go~e&, solicitando, _nos termo~
do art. 367 do ~eg1men~ Interno, o d~sarqulvamento do ProJetc:>-_de Lel do Se!!ado n _99, de
1986, de sua autona, que estabelece med1das de
proteção aos interesses brasileiros contra práticas
discriminatórias adotadas por outros pafses.
Sessão: 5-10-87

de atlvidades de previdência soda] em
privadas. ~ - ---

Sessão: 5-10..87
-Requerimento n<? 51, de 1987, de autoria do
Senador Roberto Campos, solicitando, nos termos do art367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado riQ 133,
de 1983, de_sua autorja, que reforça O Fundo
de Assistênda ao Desemprego e dispõe sobre
- o auxílio-desemprego.
·
Sêssão:

5~10-87

-ReqUerimento n? 103- -de 1987, de autoria
do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regii"riento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 262,
de 1979, do Senador Humberto Lucena, que estabelece condiç~s para a, transferência do controle
do capital de empresa nãcional para pessoa jurídica estrangeira, em tramitação conjunta com o
Projeto de Lei da Câ-mara n~ 68, de 1979 (n9
224Bn6, na Casa de orgiem), que define o comportamento exigivel às empresas que operam no
território nacional sob o controle de capital estrangeiro.

-Mensagem n' 157, de 1987 (n' 257/87, na
origem), de 25 de agosto do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado_ a escolha do_ Senhor
Ronaldo Costa, Ministro de Primeira Classe, da
Sessão: 5-10-87
carreira de Diplomata, para ~xercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República do Chile. - ~-==Requerimento n9 145, de 1987, de autoria
Sessão: 22-10-87 (Extraordinária)
do Senador Teotónio V'L1ela Filho, solicitando, nos
termos regimentais, informações junto ao Minis-Mensagem n'~ 186, de 1987 (n9 294/87, na
tério das Minas e Energia relativa a incentivos
origem), de 8 de setembro __do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República sÚbmete _conç~didos na área de energia elêtrica a grandes
à deliberação do Senado a esc;ol):la do Senhor conSümldores.
Mauro Sérgio da Fonseca Costa ÇoU:to, Ministro
Sessão: 5~10-87
de Primeira Classe, da carreira de Oiplomãfa, para
-Requerimento n9 149, de 1987._ de autoria
exercer a funç:ão de Embaixador do Brasil junto
-do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
à República do Iraque.
termos regimentais, informações junto ao Banco
Sessão: 22-10-87 (Extraordinária)
Central com_ a finalidade de instruir a tramitação
-Mensagem n' 122, de 1987 (n' 204/87, na _do Projeto de Lei do Senad9 n<?101, de 1984.
origem), de 24 de julho do corrente ano, "pela
SeSSão: 5-10-87
qual o Senhor President~ da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
....... Requerimento n9 52, de 1987, de autoria do
Sétgio Martins Thompsom Aôres, Ministro de PriSenador Roberto Campos, solicitando, nos termeira Oasse, da carreira de Diplomata, para exermos do art 367 do Regimento Interno, o desarquicer a função de Embaixador do Brasil junto à vamento do Projeto de Lei do Senado n9 134,
República Argelina Democrática e Popular.
de 1983, de sua autoria, que estabelece a livre
Sessão: 22-1.0-87 (Extraordinária)
negocia~rão salarial e dá outras providências.
REQUEruMENTOSAPROVADOS
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Sessão: 19-10-87
·:.::.._Requerimento nq 53, de 1987, de autoria do
Senador Roberto Campos, solicitando, nos termos do art 367 do Regimento Interno, 0 desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n<? 135,
___,_,.de 1983, de sua autoria, que cria contratos de
trabalho simplificados para facilitar novos empre~
gos.

Sessão: 19-10-87
-Requerimento n9 54, de 1987, de autoria do
-Requerimento n<?36, de 1987, de autoria do
Senador Pompeu de Sousa, solicitando, nos ter~ · Senador Roberto CampoS, solicitando, nos termos do art. 367 do _Regimento Interno, o desar_quimos do art367 do Regimento lntemo, o desarquivamento dO Pr"Ojeto de Lei do Senado no 136,
vamento do Projeto de Lei do Senado n<? 114,
de 1984, do Senador Henrique Santillo, que dis~ ~---âe=f§B3:ae sua: ãutoría, qUe autoriza a delegação

~presas

Sessão: 19-10-87
~Requerimento_

n9 55, de 1987, 4e_ autoria do
Senador Roberto Ca_inpos, solidtarido, Oos ter·
mos do art. 367 do Regimento !~temo,() desarqui~
vamento do ProjetO de Lei do Senado- J1'i' 137,
de 1983, de sua autoria, que cria nas empresas
privadas, como ahemativa a dispensa de empre-gados em disponibilidade remunerada e dá outras
providências.
Sessão: 19-10-~7.
- Requerimeri.tá n" 5"6, de 1987, de autoria do
Senador Roberto Campos._ solicitando, nos termoS do art 367 do Regimélt.O Interno, o desatqul·
vamenfu dó Ptó]efõ -de Lei do_ Senado n9 140,
de 1983, de sua autoria, que favóteC:é ãS aposentadorias e a renovação de qu8dros.
Sessão:

19~10~87

-Requerimento n9 57, de 1987, de autoria do
-Senador Roberto Campos, soliCitando, nos termos do art367 do Reglrriento Intemo:ç deS8rquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 141.
de 1983, de sua autoria, que agiliza as reduções
de jornada de trabalho e co~eqüentes ae-sa1árlo
para eviW dispensas de pessOal.
Sessão: 22-10-87 (Extraordinória)
- Requeriinento" rio? 58, de 1987, de autoria do
Senador Roberto Cãrnpos, solicitando, nos termos do art. 3ô7 do R~mento Inte_mo, o d~qui
vamento do Projeto de Lei_ dQ Senado n.~-142,
de 1983, de sUa autõna, que rem.dariza sem au·
mente de incidências o Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustível~ Líquidos e Gasosos.
~

Sessão: 22-10-87 (Extraordinória)

....... RequerimentO n<~ 59, de 19ª7, de aUtoria do
Seriado-r Roberto CamPos, solicitando, noS termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui·
vamento do Projeto de Lei do Senado n<~ 189,
9e 1983, de sua autoria, que dispõe sobre a anteci·
pação parcelada da gratificação salarial e respectiva correç_ão monetária e dá outras providências.
Sessão: 22-10-87 (Extraordinária)
-Requerimento n'l 60, de 1987, de autoria do
Senador_ Robertp Çampos, solicitando, nos termos d9 arl367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do· Senado n9 48, de
1984, de sua autoriài, que dispõe sobre Q. política
nadoha1 de .~nforinática e dá ãutr;~s_ pr_~ê!lcias.
Sessão: 22-10-87 (Extraordinória)
-Requerimento nt? 83, de 1987, de autoria do
Senado_r Virgílio Távora, regimentais, solicitando,
nos termos, o desarquivamento do Projeto de Lei
do S_enado n<~ 353, de 1985, do Senador Nivaldo
Machado, que isent;a ào Imposto de Renda os
ex-combatentes da Segunda Guerra M1.1ndial, e
dá outras providências.
Sessão: 22-10-81 (Extraordinório)
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BRASÍUA-DF

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

RESOLUçAO N• 183, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Tefé, Estado do Amazonas, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 34.853,81 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Tefé, Estado do Amazonas, nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 34.853,81 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de calçamento, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, ~os termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 185, DE 1987

l

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel d'Oeste, Estado de Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4 70.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Miguel d'Oeste, Estado de Santa Catarina;-nos termos do artigo
2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
470.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, considerado o valor nominal da OTN de Cz$ 207,97, vigente -
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EXPEDlENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor-Gera( do Senado Federal
AGACIEL OA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor AdministrativO
--- --- -JOSECLER GOMES MOREIRA
Oíretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral . ······~········ .. -----·-··· ................... Cz$ 264,00
Despesa d pastagem ......... : .......................... Cz$ 66,00
(Via Terrestre)
. :330 00
TOTAL
'
Exemplar Avulso ···················-~-- ........... ·······,-·.,_-~ Cz$._ _ ~.oo
Tiragem: 2.200.exemp\are~·: ~-

em abril de 1987, junto ao Banco do Estado de Santa Catarina SIA, este na qualidade de agente financeiro da
operação, destinada à realização de obras de i!lf~a:_estrutura urbima -::-- Projeto CURA, no Município.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
.
. . RESOLUÇÃÓ N'l86, DEl987

Rerratifica a Resolução n• 264, de 1986.
Art. 1' O artigo 1' da Resolução n• 264, de 22 de setembro de 1986, do Senado Federal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Arl 1' É o Governo do Distrito Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente a 15.301.599 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica
Federal, destinada a financiar diversas atividades constantes da Exposição de Motivos n' 013/87 GAG, do Sr. Governador do Distrito Federal."
Art. 2• Esta Resolução entr11 ~m vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro' de 198i. -. Sen<'!clor Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Con~tituição, e eu, Humberto
·
·
· ·
·
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte ·

RESOLUÇÃO N• 187, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, eni cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Estado ela Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contrator operação .de crédito no" valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigaç,qes
do Tesouro Nacional.- OTN, considerado o valor nominal da OTN de t::z$ _181,61, vigente_ em morço de 1987,
junto ao Banco do No!'d~ste.do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à pavíment.âÇiio
de vias. urbanas e construção de um matadouro, duas lavanderias, um centro de. abastecimento e uma praça pública,
no Município.
' ·. .
·· ·· · > • • · ·
·
'
·
9
Art. 2 Esta Resolução entra er), vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro _de 1987, - Senador 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
RESOLUÇÃO N• 188, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de MoiTo do Chapéu, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor coJTeSpondente, em cruzados, a 171.659,374 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN.
Ar!. 1' É a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do SenadoFederal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 171.659,374 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, considerado o valor nominal da OTN de. ez$ 207,97, vigente em abril de 1987,
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S/A, este na qualidade de agente financeiro da operação,
destinada à dotação de infra·estrutura urbana condizente com as necessidades da comunidade (Programa C{.IRA),
no Município.
Ar!. 2 9

3

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto
- Lucena, Presidente, promulgo a seguinte RESOLUÇÃO N• 189, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Birigui, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- ORN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipa(de Birigúi; Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada- pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação ·de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, -juriio à- Cáixa Económica Federal, es~a na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS; destinada à implantação do Hospital Geral, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em Vígot na-data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 190, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna, Estado da Bahla, a contratar operação
de crédito no valorcoJTeSpondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. Jo É a Prefeitura Municipal de ltapuna, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da ResoluÇilo n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, con30iderado o valor nominal da OTN de Cz$ 181,61, Vigente em março de 1987,
junto ao Banco do Nordeste do irfãsil S/A, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à execução
de projetas relativos a esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação de ruas, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entraem vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
·
· ·· · ·· - · · - ·
·· · ·
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte ·
RESOLUÇÃO N• 191, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna, Estado da Bahla, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 250.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Itabuna, Estado da Bahia, nos termos, do artigo 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 250.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, considerado o valor nominal da OTN de Ci$ 181,61, vigente em março de 1987,
junto ao Banco do Nordeste Brasil S/A, este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do
Nordeste - B.indurbano, destinada à construção de um matadouro e melhoria do Centro Comercial, no Município.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 192, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna, Estado da Bahla, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 300.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Itabuna, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 300..00.0,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, considerado o valor nominal da OTN de ez$ .181,61, vigente em março de.lg87,
junto a<>" Banco do Nordeste $1A, esie na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à eJ(ecução de
obras de esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor nJ> data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 75• SESSÃO, EM 5 DE
NOVEMBRO DE 1987

1.1-ABERTURA
1.2- EXPE;OIENTE

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República
- N• 232 e 233/87 (n•_:,;l;; e 396187, no
origem), de agradecimento de comunicação.
1.2.2- Aviso do Ministro-Chefe do Ga·
binete ClvU da Presldênda da RepúbllC81
-N9 817/87, encaminhando cópia do Aviso n9 914/87, com esclarecimentos prestados
pelél Secretaria de Administração Pública da

Presidência da República sobre os quesitos
constantes do Requerimento n9 87/67.

1.2.3-- Ofidos do 1"-Secretário da Câ.mara dos Deputados

- COr:nüniCatfdo a rejeição da
téria:

seguint~

ma-

-Emenda do Sen<Jdo ao Projeto de Lei
da Câmaran9157/84 (n?6.487/82, na origem).
~caminhando

à _revisão do Senado autQ- .
grafos dos seguintes projetes:
- ~Projeto de Lei ãa Câmara n9 42/87 (n~
187183. na Casa de_ origem), que autoriza a
criação de __ municípios no Território Federal
do Amapá, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n? 43/87 (n?
193/87, na ôfigem), que dispõe sobre pensões, proventos e benefícios.

1.2A -Pareceres encaminhados à Me-

sa

1.2.5 -Requerimentos
-N~

22.7/87, do

Seo~dor

Carlos Cbiarelli,

soliCitando o des_afquiVamento do Projeto de

Lei do Senado n~" 358185.
-N~s 228 a 234/87, do Sen~dor frand_sco
·RaUerrib_erg, solicitando o desafquiVã:rrlento '

d()S Proj~tos de Lei do Senado No;os 73 e l73~81;
66 e 187/83; 29/8<1; 124e 129/86.

1.2.6 - Leitura de Resolução
- N9 184/87, que cria, ComiSsão Parlamentar de [nquértto, para os fins que especifica.
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1.2.7- Comunicação da Uderança do

P.FL na Câmara dos Deputados
-De substituição de membro em
são Parlamentar Mista de Inquérito.
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Cernis~

1-2-8- Telegrama

- Do SenadOi Itamar Franco, referente ao
seu afastamento do Partido Liberal.
1.2.9 -Requerimentos
- N9 235/87, do Senador Nabor Júnior, so~
licitando autorizaç!o para desempenhar mis~

são no exterior.
- N9 236/87, da Comissão Diretora, solicitando a retirada em caráter definitivo, do Pro-

jeto de Resolução n9 189/87.

1.2.10- Leitura de projeto
n~ 192/87, da Co-

-Projeto de Resolução

missão Diretora, que dá nova redação ao §
I~ do art 405 do Regu]amento Administrativo
do Senado Federal, aprovado pela Resolução
n958n2.

1.2.11- Discurso do expediente

SENADOR J(JTNfY MAGA/..HÃES- Nova
redação do Regulamento Administrativo do

Senado Federal, sobre cálculo de diárias.

1.2.12- Comunicações da Presidênda
-Abertura para apresentação de Requerimento, no que diz respeito às emendas oferecidas ao Projeto de Lei n9 1/87-CN, que estima
a receita e flxa a despesa da União para o
exercício fmanceiro de 1988.
-Recebimento do relatório e conclusões
da Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n~ 41187, constituída para a pu~
rar irregularidades na concorrência para implantação ·da Ferrovia No-rte-Sul.

1-2-13- Dlscumo do Expediente (continuação)
SENADOR CID S48Óú\ DE CARVALHOA inconstitucionalidade de decisões tomadas

pela Assembléia Nacional Constituinte, segundo a Imprensa.
1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n9 180, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 83.740,60 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resolução
n• 180/87. Aprovada. Apromulgação.
-Requerimenton'~152,de 1987;-deautoria
do Senador Maurído Cori'êã, solicitãndo,_nos
termos do art. 367, do Regimento Interno, o
desarquivamento do Prqjeto de Lei do Senado
n9 320, de 1985 do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre concessão do adicional
de insa1ubridade aos traba1hadores da cate·
geria dos aeroviários, nas funções que especifica. Aprovado.

-Requeriffiento no 155~ Cfe 1987,-do Senador Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n<~ 167,
de 1984-, de sua autoria, que dispõe sobre
a criação do Conselho Nacional de Estatística,
a produção de informações estatísticas e dá
outras providências. Aprovado.
-Requerimento n9 162. de 1987, do Senador Edison Lobão, solicitando, nos termos do
art. 367 do Regimento Interno, o desarqui~
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 98,
de 1986, de autoria do Senador César Cais.
que regula a sistemática de Registro e controle
do transporte rodoviário, a granel, de â_cool
para fins combustíVeis e de derivados de petró-leo para flns energéticos, exceto GLP. Apro-vado.
-Requerimento n~ 163, de 1987, do Senador Edison Lobão, solicitando, nos termos do
art. 367_ do Regimento Interno, o desarqui-vamento do Projeto de Lei do Senado n~ _150,
de 1986, de autoria do Senador César Cais,
que altera o Decreto-Lei no 1.497, de 20 de
dezembro de 1976, que "reformula critérios
de distribuição de quotas do Imposto Único
sobre Energia E1étri_ca'', modificado pelo Decreto-Lei no 1.805, de 1o de Outubro de 1980.
Aprovado.

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 13, 'de
1985 (no 81/85, na Câmara dos Deputados),
que aprova o_texto do Acordo Çomercial entre
o Governo da República Federativa do Brâsil
e o Governo da República Gabonesa, firmado
em Brasília, a ]9 de agosto de 1984. Discussão encerradl3!, após parecer da comissão
competente, ficando a votação para a sésSáó
seguinte.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de
1985 (no 73/84, na Çâmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Básico de Coo·
peração Cieritífica e Técnica entre o GoVetnb
da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Democrática de São Tomé e
Príncipe, asgjnado em Brasília, a 26 de junho
de 1984. Discussão encenada, após parecer
da comissão competente, ficando a votação
para a sessão seguinte.
-Projeto de D_ecretd Legislativo n9 ~~-de
1985 (n~ 83/85, na CárTiarã dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção no 134, da
OrganiZação fntemadonal do Trabalho, sobre
prevençao de acidentes de trabalho dos marítimos, adota.da em Genebra, a 30 de outubro
de 1970, durante a 55" Sessão da Con(erência
fnternadonal do Trabalho. Discussão adliula
por 30-dias, nos termos dO-Requerimento n9
238/87, de autoria do Sr. Senador Alfr:edo
Campos.
- Projeto de _Decreto. Legislativo n'~ 45. de
1985 (no $8/85, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo CulturaJ entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino do Marrocos, cor lufdo
em Fez, a 10 de abril de 1984. Disalsaão
encerrada, após parecer da comissão _cem-

2675

petente, ficando a votação para a sessção seguinte.
- Projeto de Lei da Câmara n~ 34, de 1987
(n 9 126/87; na Casa de origem), que dispõe
sobre a reestruturação da Justiça de Primeira
Instância e dá outras providências. Aprovado,
em segundo turno. A sanção.
-Projeto de Lei do Senado n9 73, de 1986,
de autoria do Senador José Fragelli e outros
Senhores Senadores, que altera a redação dos
arts. 18. 27, 33, e 3A da Lei n" 5.197, de 3
de janeiro de 1967, de proteção à fauna, e
dá outras providências. Aprovado, em segundo turno, após paracer do relator oferecendo a redação do vencido. À Câmara dos
Deputados.
- Oficio _11'~ S/43, de 1987 (n9 33/87, na
origem),- relãtivo à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo
a contratar empréstimo externo no valor de
ys$ 174,000,000.00 (cento e setenta e quatro
milhões de dólares norte-americanos). Discussão encerrada do Projeto de Re_soluç:ão n~
193/87, ficando a votação para a sessão seguinte.
- Mensagem n~ 176, de 1986 (rf 230/86,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado de Rondônia
a contrél,tar operaç.3_o_ de_ crédito no_ va{o.r de
-Cz$ 78.021322,ô.f (Setenta e oito ·milhões,
vinte e um mil, trezentos e vinte e dois cruzados
e ses_senta e três centavos. Discussão encerrada, do Projeto de Resolução rf 194187, após
parecer da comissão competente, ficando a
votação para a sessão _seguinte.
--Projeto de Lei da Câmara n9 216/8~ (n~
2.929/83, 'fia ~CaSa de origem); qUe altera a
redação da Lei n9 6.251, de 8 de outubro de
1975, que ''institui normas gerais sobre desportos". Discussão sobrestada por falta de
quorum para votação do Requerimento n<~
179/87.

1.3.1 -Matéria apredada após a Ordem do Dia

-Requerimento n~ 235/87, lido no- expediente. Votação adiada J10r falta de quorum,
apss parecêr'áa -comissão competente.

1-3.2- Fala da Presidência
-Presença na tribuna de honra do criminalista Carlos de Araújo Uma.
1~-33 ::..:. DiScursos após a Ordem do Dia

SENADOR LEITE CHAVES -

Carta da

União Naciona1 elos Acionistas Minoritários do
Banco do B~a~il sobre serviço de compensação.

SE!"WJOR ÁUREO MELLO - Dia da Cul-tura.

SE!"WJOR FRANasi::o I?bl.1.EfttBEJ<o:__
Reivindicações de servidores de nível médio
da Administração Pública direta e indireta, por·
tadores de diploma de nível superior.

Novembro de 1987

01!\RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio fi)

2676 Sexta-feira 6

SENADOR ODACIR SOARéS::.:. Crise ener-

2 - RETIFICAÇÃO

gética do Estado de Rondônia.

-Ata da 6H• sesSâO, iealizada

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Oia das

em 8-1 d-'87

l _: ATO~f DA COMISSÃO DIRETO-

Nações Unidas e o Dia da Democracia.

RA

1.3.4- Comunicação da Presidência

Ordem do Dia que designa.

6- EDITAL DE LEILÃO
8 - MESA DIRETORA

~--LíDERES

E VI CE-LiDERES DE

4 -'ATO DO PRESIDENTE DO SENA-

PARTIDOS

-N- 219, de 1987

10- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

DO FEDERAL

1.4- ENCERRAMENTO

Nos 30 e 31. de_ 1987

7 - ATAS DE COMISSÕES

- N" 60, 61 e 62, de 1987

- Conv6caçã:O_dJ~ _sessão extraorçlinária a
realizar-se terça-feira;, dia I O, às 21 horas, com

5 - PORTARIAS DO DIRETORGERAL

Ata da 75" Sessão, em 5 de novembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: José Ignácio Ferreira e Dirceu Carneiro
É lidQ o s_eguinte

Às 21 HORAS, ACl:lAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES;

Mário Maia- Alulzlo Bezerra- Nabor Júnior
-Leopoldo Peres- Áureo Mello- Odacif Soa-

res -

Ronaldo Aragão -

Olavo Pires - João

Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo :- Alexandre Costa - Edison
lobão - João Lobo_ ~ _Chª9as Rodrigues Álvaro Pacheco -Virgílio Távora -Cid Sªb6ia
de_Carvalho- Mauro Benevides -José Agrtpino
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena Ratmundo_lira- Marco- Ma"Ciel :- AntonlÕ_ f~das
- Mansueto de Lavor - -Guilherfne Palrn_eira Divaldo Suruagy- Teotônio Vilela Filho- Albano Franco - Francisco Rollernberg - Jutahy
Magalhães -José lgnácio Ferreira - Gerson
Camata - João Calmon -:- Jamil Haddad Afonso_ Arlnos- Nel:?Qn Came_iro,- Itamar Franco - Alfredo C_cunpós - Rooan Tito -Severo
Gom~- Fernando Henrique Cardoso- M4rio
Covas - Mauro Borges - Iram- SaraiYi- lrapuan Costa JúriiOf- Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa ~ Meira Filho ........;_ Roberto Campos
- Louremberg Nunes Rocha - Márcío Lacerda
- Mendes Canale - Rãchid Saldanha Derzi WiJsoli M:lrtins- Leite Chaves- Affonso Camargo -José Richa -Jorge Bornhausen- Pirceu
Carneiro ,;;,;.; Nelson Wedekin -- Carlos Chiarem
-José Paulo Biso/ -José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- A lista de presença acusa o comparecimento
de 66 Srs. Senado~:es. Havendo número regimental, ded~ro aberta a SeSSã~.
·
Sob a proteção de Deus il:liciamos nossos trabalhos.
O Sr. Primeiro-Sec~:etárió irá p-roceder à leitura
do Expediente.

EXPEDIENTE
.

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÓBUCA
De agradecimento de comunicação:

~ 232/87 (no 395/87, na ortgem), de 4 do cor·
renfe 1. relativo à aprovas:ão das matérias constantes d,as Mensc;gens da Presidência da República
n• 19, 55 a 58, 707 a 710, 712, 715, e 716,
dé 1985;84, 127 e134, de1986. .
_
-N- 233/87 (Ii• 396/87, na origem), de 4 do cor-reO.te, referente à promUlgação das Resoluções
n<>" 162 a 172, de 1987.

AVISO
Do Ministro-Chefe do Gabinete Civil da
Presldêm:la da República
- ~ ('{9 8-17/87, de 30 de outubro do corrente ano,
eoC_aminl}ando cópia do Aviso n9 914/87, com
os esclar_t?cimentos prestados pela Secretaria de
Administração Pública da Presidência da República sobre os quesitos constantes do Requeri!Tlento n9 87, de 19_87, de autoria do Senf!dor
Cld"Sabóia_-çie-<:a~alhQ, formulado corp .o objetivo
de instn.!ir a_ tramitação do Projeto de Lei da Câmara n~ 198, de 1983,

.OFÍCIOS
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos
DePutados
N~ 303/87, de 4 do corrente, comunicando a
iejelção da emenda do Senado ao Projeto de Lei
da Câmãra n~ 157, de 1984 (n" 6.487/82, na origem), qUe fixa os valores de retribuição da Categoria Funciomil de fonoaudiólogo e dá outras

providências. -(PrOjeto enviado à sanção em
'4-11-87).
Do Sr. Primeiro--Secretário da Câmara dos
Deputados encamJnhando à revisão do Se- mii:lo autógrafos dos seguintes projetos:

"""

--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 43, de 1987
(N' 193/87, na Casa de origem)
Dispõe sobre pensóe&rproventos e be.
n~~O!h

O Congresso Nacional decreta: , ~ ,-.
Art. 19 Fica assegurada a continuidade da
peí-cepç:ãb de pensões, proventos ou qualquer be·
neficio pagos pelo poder público, ainda que o
bené:ficiá_rio cOntraia novo-ca.Sàinento "dvil.
Art. 2.9 O Poder Executivo regulamen~á esta
lei no prazo de 60 (sessenta) di~s. a contar da
data de sua publfcação. -..
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
pUblicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em cem·
trário.

À publicação.

PROJETO DE LEI DA cAMJ\RA
'" . ,.N• 42, de 1987 (N_o 187/83, na Casa de origem)
-- D_e_inic;:iativa do Senhor Presiden~ da Rgpúbli_c:a

Autoriza a Crl.8ção -de munlciplos no

Tenitório Federal do Amapá e dá outras

providências.

---

- --- -

o Congiesso_Nacionai deCfetã:

--- - . ,

o

Art. 1~ Ficam criadoS, -na· Território Federal
do Ainapá, os muilicípios de Ferfeira Gomes, laranjal do Jari; Santana e Tariarilga1zinho.

''

,_.,.,......-

\
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§ -1 9 Os limites da área de _cada- municfPio
criado por esta lei serão fixados em decreto do

Poder ExecUtiVo. § 2~ Só a lei poderá alterar os limites d.a área
do munfdplo, fixados nos termos do g_-1 °deSte
artigo.
Art 2 9 A instalação dos munidpios criados
por esta lei far-se-ct ooni a posse do Prefeito e
da Camara Municipal, após a realização sirnul-

tânea das eleições municipais em todo o País.
Art. 39 Os muni-cípios cri-ados pelo art. 1o desta lei continuarão pertence·ndo à circunscrição Judiciária do município de origem, até que lei especial disponha sobre a criação das respectivas circunscrições judiciárias.

§- 19 A receita tributária ou originária, arrecadada na érea dos novos munidpios,- sera--neles
aplicada, para efeito da execução do plano anual
local.
§ 29 A prestação de contas dos prefeitos, referente a cada exercício que preceder a instalação
dos muni<::ípios, será feita ao Coilselho Territorial.
§ ,3? As contas âo exerdcio imediatamente
anterior ao da instalação dos municípios serão
submetidas, no prazo de 30 (trínta) dias, da daia
de sua instalação, ao julgamento das Câmaras
de Vereadores, eleitas simultaneamente com a
dos demais municípios dos Territórios.

M 4 9 O Tribunal de Contas da União, logo
que solicitado pela Secretaria- de Planejamento

da Presidênda da República, disporá sobre as
quotas do Fundo de Participação, quando devidas
aos municípios criados na conformidade desta

lei.
Art. 5 9 Salvo as exceções previstas nesta lei,

aplicam-se, aos municípios criados pelo art. 1~.
as disposições _da Lei n 9 6.448-, de 11 de outubro
de 1977.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de suà
publicação.

Art.

7~

Revogam-se as disposições em con-

trário.

MENSAGEM N' 89, DE 1983
Excelel'ltíssimos SenhOiêS--Menibf(;s dO- Congresso Nacional:
Nos termos do art 51 da Constituição tenho
a honra de submeter a elevada deliberação de
Vossas Excelêndas, acompãhhado de exposição
de motivos, do Senhor Ministro de Estado do Interior, o anexo projeto de Jej que "autoriza a,j::'ri.,ção
de municípios no Território Federal do Amapá,
e dá outras providências."
Brasília, 9 de março _de l 983.- João -FigUeiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS~fi, 6~; DE 2 DE
AGOSTO DE I 982, DO SENHOR MINISlRO
DE ESTADO DO INTERIOR.
. ...
Excelentíssimo_Senhor Presidente _da ~~pública:
Tenho a hora de submeter à elevada consideração de Vossa.Exeelênda o projeto de lei, anexo,
que autoriza a criaÇão, no Território Federal do
Amapá, dos Municípios de Ferreira Gómes e Laranjal do Jari.

DIÃRIODÓ CONGRESSO~NACIONAL (Seção 11)
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O Governo do felnt6iio Federal do Amapá,
IV- receita tributária anual não inferior à mevisando acelerar o processo de desenvolvimento nor quota do Fundo de Participação dos Municíe reconhecendo o papel do município como im~ pios, distribuída, no e:xerdclo anterior, a qualquer
outro Município do País.
portante instrumento de interiorização do pro~
gresso, e, aind~. _levando em consideração a exis§ J? Os Munidpios e distritos somente podetência de imensas extensões de terra, divorciadas
rão ser criados em lei a ser votada no ano anterior
de todo o contato com_ a civilização, pretende
às eleições municipais, para vigorar a partir de
criar OS ·municípios de que se trata, com o desjaneiro do ano seguinte.
membramento de três dos seus atuais municí• § 2" O processo de criação do MUrlicípio terá
pios: Mazagão, Macapá e Amapá.
inído mediante representação dirigida ao GovetCom essa medida o Governo do Território pre- , nador dO Território,_assinada, no mínimo, por um
tende assegurar, através de administrações pre- . quinto do número de eleitores residentes_ ou dosentes e atuantes, melhores condições de vida
miciliados na área que se deseja desmembrar.
às populações que vivem nas área_s que serão
§ ~ Não será criado novo Município, desde
emancíp-ãdaS,-imPondo maior-dinamismo ao seu
que esta medida importe, para o Município ou
desenvoJvimento econômico sodal.
munfcípfos de origem, na perda dos requisitos
Neste .sentido, os estudos sobre os aspectos
desta lei.
políticos, demográficos, sociais, econômicos,-ad§ 49 Os- feqt.ilsitOS exigidos nos itens r e m
ministrativos sobre as áreas escolhidas para criaserão apurados pela Fundação Instituto Brasileiro
ção dos futuros municípios de Ferreira Goi-nes_
de Geografia e Estatística; no item II, pelo Tribunal
e Laranjal do Jari foram realizados pelo Governo
Regional Eleitoral ern cuja circunscrição esteja
do Território Federal do Amapá, ficando evidenincluído o Território e, no item IV, pelo órgão faci~do que o redimensionamento geopolítico, ora
z.endário federal.
pretenclido, propiciará aceleração ao proceSSei de
§ 59 OG0\1emadordoTerrit6rlosolicitaráaos
ocupação das áreas, asSentamento de populaórgãos de que tr:ata o parágrafo a;oterior, as infor-ções produtoras; inStituiçãO de estrutura física e
mações sobre os requisitos dos_ incisos I a N,
de serviços; beneficiando o Territórlo como um
todo.
e do § 29 deste artigo, a serem prest!!çias no_'prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebiCumpre salientar, que os futuros municípioS,
mento do pedido.
hoje distritos, Ç)ossY~f!l ~ma infra-estrutura de serviços e equipamentos urbanos suficientes ao
(F'i Com1'ssão de Constituiçdo e·JusiiÇ"a.j
atendimento das necessidades municipais, e a
-sua elevação à c::ondição de mu_nicípios não acarretará maJores custos administrativos.
A dispensa de comprovação dos requisitoS estabelecido_s_ na Lei n~ :6.448, de 11 de outubr_o
de 1_9}_1 decorre de um lado, da impossibilidade
·atué\1 de proceder-se aos respectivos levantamentoS eStatísticos necessários em âreas que se transformam rapidamente.
Finalmente, c:abe informar que as _conseqüências do desmembramento nenhum prejuízo trará
aos munidpios de origem, de vez que estão dimensionados e organizado~ de maneira a não
~~frerem.qÕalquer impact~ nega,tivo, seja do pon-to de vista social, político ou econômico.
-Essas, Senhor Presidente, as razões da presente
exposição e do projeto de lei que submeto_ a Vossa
Excelência, solicitando seja encaminhado à deliberação do Congresso Nacional.
·.
. Qúeira aceitar o_s proteStOs do meu mal~·
fundo respeito.-~? David AndJ:~~·

pro-

LGGJSLAÇÃO aTADA
.LEJ N' 6.448,

DE 11 OUTUBRO DE 1977
Dlsp6e sobre a organização política e
admJni.stratlva dos M~nlclpfos dos Teni~
tórios Federerais, e dá outras provfdên·

das.
Art 3 9 Mantidos· os atuais Municípios, são
requisi~~s_ rry1nimos para a criação de novos:
I - população estimada superior a 10.000 {dez
mil) habitantes;
l i - eleitorado não infe_rior a 1O% da população;
_
-- ----

Jfl- centro urbano c:om número dé residências
superior a 500 (quinhentas):

PARECERES-

PARECER
N•14, de 1987
Da Comissão de ConstJtuJçáo e Justiça, sobre o ofício "S" n 9 5/86, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, encarnJnhando à Presidência do Senado
Federal cópias das nota. taquigrá(lcas
e do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso

Extraordinário n• 104.306-7, do Estado
de São faulo, o qual declarou a Jnconstltudonalfdade do artigo 93 do DecretoLei n• 37/66 •
RELATOR:_Senador Louremberg Nunes
Rocha
Para os fins previstos no artigo 42, Vll, -da Constituição Federal, o Presídente_do Supremo Tribunal
Federa1 enviou a esta Casa cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido por aquela Excelsa Corte nos autos do Recurso Extraordinário n9
104306-7, dO Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 93 do Decreto-Lef n~" 37/66. O acórdão, informa a comunicação, foi publicado no "Diário da Justiça" de
_1 8-4-86, e transitou em julgado.
Eis a Ementa do acórdão:

"EMENTA: Imposto de Importação.

Ao considerar estrangeira, para efeito de
incidência do tributo, a ·mercadoria nadonal
reimportada, o artigo 93 dO Decreto-lei rf
37/66 criou ficçáo incompatível com a Cons-
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tituiçáo de 1946 (Emenda n~ 18, árt.7~,- I),

PARECER
N• 15, DE 1987

no dispositivo correspondente ao <Jrt. 21, I.
da Carta em vigor.

Recurso ExtraorQ.inárlg provido, para <:on-

c:essão da segurança e para a declaração
de inconstitucionalidade do citado art. 93 do

Decretcr-Lei no 37/66."

Novembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)
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O art. 93 do De_creto-!-e_i_n;_;37!66 está assim
redigido:

"Art. 93. Cõtrsiderar-se-á estrangeira,
para efeito de incidência do imposto, a .mercadoria nacional ou nacionalizada reimportada, quando houver sido exportada sem ob-

servância das condições deste artigo."

Em seu voto, o Ministro Relator, Octávio Galloti,
afirmou: "Tem-se, na espécie, uma ficção jurídíca,
criada pela legislação ordinária, que inseriu, no
núcleo da hipótese de incidência do imposto de

importação, um novo elemento, sem observar a
necessária çorrespondência com a previsão constitucional pertinente. O art 21, I, da Constitulç:ã_o,
ao definir a tributação de mercadori~_s importadas,
restringiu o alcance da exação aos bens estrangeiros, afastando, por conseQuinte,_ a cobranç:_a
do imposto em questão, sobre produtos de fabricação nacionaL"
A decisão da Calenda Corte _Suprema foi unânime.
Nos termos do art 412 do Regimento desta
Casa, à Comissão de Constituição e Justiça cabe
formular projeto de resolução suspedendo a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto
declarados inconstftucionais por decisão definitiva, do Supremo Tribuna1 Federal.

E o que passamos a fazer, depois de fazermos
juntar aos aUtos deste processo cópia do art. 93
do Decreto-Lei n~ 37/66, de que não veio acompanhado o Oficio _do _eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 190, DE 1987

Suspende a execução· do art. 93, do
Decreto-lei n~ 37166, declarado inconstl·
tuclonal pelo Supremo Tribunal Federal.
O Senado Federa1 t.~~lve.:____

Art. I o Fica suspensa, nos termos do -art. 42,
VU, da Constituição Federal, a execução, no seu
todo, do artigo 93 do Decreto-Lei no 37/66, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mediante acórdão proferido no Recurso Extraordinário no 104.306-7, do Estado de São Paulo, e publicado no 'Diário da Justiça" de 18-4-86.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação._
Sala das Comtssõg_s--' 4 de novembro de 1987
- Alfredo Campos, Presiderite - Lourernberg
Nunes Rocha, Relator -Cid Sabóia de Carvalho- Nelson Wedekin- Chagas Rodrigues

- M.arcondes GadeDta - Iram Saraiva Ronaldo Aragão- Roberto Campos- Alui·
zioBezena.

_ Da Comiss~o de, Constituição e Justiça,
®bre o Oficio n"l2, de 1983 (n• 41-P/MC,
de. 13~04-83, na origem) do Senhor Presidente do S_upremo Tribuna] Federal encaminhando ao Senado Federal cópias das notas
taquigráficas e do acórd~o proferido pelo Supremo Tribuhal Fede[aJ ·nos autos do Recurso Extraordinário n9 95.545.9, do Estado
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidaQ~ da expressão "ba<::alhau" constante
do§ 21, que o-Decreto n9 14.737, de
15-02-ao, do Estado de São Pc;~;ulo, acrescentou ao art. 59 do Regulamento do ImpoSto
de Orculação de Mercadorias, aprovado pelo
Decreto n 9 5.410, de 30-12-74, do mesmo
Estado".
Relator: Senador Nelson Carneiro
A circunstância de não haver pleiteado a reeleição o ilustre Senador Luiz Cavatcanti, que tanto
honrou esta Casa e a Vida pública, determinou
que me fosse distnbuído para relatar o_ Oficio "S"
n• 12, de 1983 (n• 41 P/MC, de 13-04-1983 na
Ongem) do. Senhor Presidente do Suptemo Tribuna! Federal.
Cumpre-me, na oportunidade, observar o parecer do nobre parlamentar a1agoano, assim redi-

gidO:
"OSenhor Presidente do Supremo Tribuna] Federal, para os fins previstos, no art. 7~ da Cons_tituição, remeteu ao Senado Federal cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido por
aquela Egrégia Corte,_ nos autos do Recurso Extraordinário n 9 96.454.9, do Estado de São Paulo,
O qual declarou a inconstit~cionalidade da eryressão "bacalhau" cQnstante do § 21 que o Decreto
n° 14.737, de 15 de fevereiro de 1980, do Estado
de São Paulo, acrescentou ao art. s~. do Regulamento do Imposto de Circulação de Mercadorias,
aprovado pelo Decreto n'? 5.41 O, de 30 de dezembro de 1974, do mesmo Estado.
_ ~ ~al~ando-se as mencionadas notas taquigráficaS, verificamOs que, õriginariamente, o· recorrente na (nstância Máxima, impetrou mandado
de segurança contra o Delegado Regional Tributário em Santos, insurgindo·se contra a cobrança
de !CM sobre o bacalhau comercialilado em seu
estabelecimento, importado da Noruega, país signatário do GAIT, tendo em vista a isenção prevista
para o produto similar nacional, com andamento
no _Decreto Estadual no 5.410n4, art. 59, XXVIII,
aJíneas a e b, concedida em decorrência de conv~rilO celebrado entr~- os EstadOs. Alegou ainda
que_ a revogação desse benefício fiscal atrayés
do Decreto n 9 14.737, de 15 de fevereiro de 1980,
não pode prosPerar porque não foi apiovada em
cony~rúo, conforme preceituam os artigos 23, §
69 da Constituição e 49 da Lei Complementar n9

z4ns.

Concedida a ~guranç-a_ no Juízo singular, entendeu ~odavi_a, a Egrégia 11• Câmara Civil do
Tribunal de-JUstiça, de reformar a sentença.
Irresignado, o recorre.nte interpôs recurso extraordinário, com fuod?~mento nas qlíneas a e b,
do permissivo constitucional.
A douta Procuradoria Gera] da República opinou pelo seu conheçimento e prçwimento..

Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro
Moreira Alves, em fundamentado votQ, conheceu
do recurso e lhe d~u provimento, para restabelecer a senten_ça de primeiro grau, e para dedarar
a inconstitucionalidade da expressão "bacalhau"
do mencio_nado decretO_ inquíiiãdo de inconstitucionaJ.
O acórdão foi publicado no Diário da Justiça
de 4 de março de 1983, com a seguinte ementa:
ICM. Isenção concedida por convênio, revogaçãq pelo Decreto Estadual_no 14]37~8ÇL
1. A I..ei Complementar no 24n5 não admite
a distinção entre convênios autorizativos e convênios impositivos. Assim, a revogação de iSenção
decorrente._ de convênio não pode fazer-se por
meio de Deç:reto Estadual, mas tem de observar
o disposto no § 2<1 do aitigo 2o da referida Lei
Complementar.
2.. Recurso extraordinário cónheC"tdõ e ProvidO,
declarada a in-constitucionalidade da _gxpressão
"bacalhau" constante do § 21 que o Decreto
n~14.737, de 15 de fevereiro de 19-so:do Esiado
de São Paulo acrescentou ao art. 50 do Regulamento do [mposto de Cir_culação de Mercadorias,
aprovado pelo Decreto n°5.410, de 30 de dezembrõ de 1974, do mesmo Estado.
Em Sessão Plenária de 19e setembro de 1982,
por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal
conhece\.1 do recurso e lhe deu provimento, declarando a in<::onstitucionalidade da expressão "bacalhau'"~ constante do § 21 que o Decreto n 9
14.737, de 15 de fevereiro de 198Q,_ do Estado
de Sã_o Paulo, acr_escentou ap art. 5o do _RegU!atnento do Imposto de Circulação de Mercadorias
aprovado pelo Decreto n~ 5_A 1O, de 30_ de dezembro de 1974, daquele Estado.
Pelo exposto, observados os ditames constitucionais e regimentais pertinentes, formulaiT!-os o
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 191, DE 1987

__ S~spende a execução da expressão
"'bã"Calbau.. , constante do § 21 que o De~
creto n• 14.737, de 15-2.80, do Estado
de São Paulo acrescentou ao art. s~ do
Regulamento do Imposto de Circulação
de Mercadorias, aprovado pelo Decreto
n~

5.410, de 30 de dezembro de 1974,

daquele Estado.
O Senado Federa1 resolve:
Artigo único. É suspensa, pai' inconstitucionalidade nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo-Tribuna1 Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário n~ 96.545-9, do Estado
de São Paulo, a expressão- ~'bacalhau" constante
.do§ 21 que o DecretO" o'? 14.737, de 15 de fevereiro de 1980, do Estado de São Paulo, acrescentou ao art. 59 elo Regui~mento dO Iffij>osto
de Circulação P.e Mercaçlor_ias aprovéÍdo peJo Decreto no 5.410, de 30 d~ d~embro de 1974, daquele Esta:do." _ _ _
- _ _ _ --: ·-· _· Sala das Comissões, 4 de novembro de.1987.
-AlfredO- Campos, Presidente - Ne~on Carnelro, Relator - Chagas Rodrigues - Lou~
. noro~>erg Nunes Rocha___; Cid Sabóla de Car-

valho - NelSOn Wedekln - Alulzio Bezerra
-l't'larco .Madei ..:... Roberto Campos -Iram
Saraiva~ Ronaldo Aragão- João Menezes,
com restrição - Marcondes Gad~;
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O SR. PRESIDENTE (José Jgnádo Ferreira)
-O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. ]9-Secretárlo.

São lidos os seguintes

Passos Pôrto, feita a reconstituição do processo,
se necessária. _
Sala: das Sessões, 5 de novembro de 1987.
-Senador Francisco RoUemberg.

REQUERIMENTO

N• 233, de 1987
REQ(JERJMENTO
N• '227, de 1987
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do
Projeto de Lei n9 358, de 1985, que "dispõe sobre
a profissão de Zootecnista

e dá outras providên-

cias". Feita a reconstituição do processo, se necessário.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1987.

-Senador Carlos ChiareUl.

REQ(JERJMENTO
N• 228, de 1987
Nos termos do art. 367, do Regimento Interno,

requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado

n9 73, de 1981, de autoria do Senador

Passos Pôrto, feita a reconstituição do processo,
se necessária.

Sala das Sessões,· 5 de novembro de 1987.
-Senador Francisco Rollembefg.

REQCIERJMENTO
N• 229, de 1987
Nos termos do art. 367, do Regimento Interno,
requeiro o desarqujvamento do Projeto de Lei do
Senado n9 173, de 1981, de autoria do Senador
Passos Pôrto, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1987.

-Senador Francisco RoUemberg.

REQ(JERJMENTO

N• 230, de 1987
Nos termos do art, 367, do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de, Lei do
Senado n~ 66, de 1983, de autoria do Senador
Passos Pôrto, feita a reconstituição do processo,
se necessâria.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1987.
-Senador Francisco RoUemberg.

REQ(JERIMENTO

N• 231, de 1987
Nos termos do art. 367, do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 187, de 1983, de autoria do Senador
Passos Pôrto, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1987.
- Senador Francisco RoUemberg.

REQ(JERJMENTO

N• 232, de 1987
Nos termos--do att. 367, do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamentb do Projeto d_e Lei do
Senado n 91 29, de 1984, de autoria do Senador

Nos termos do art. 367, do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"" 124, de 1986, de- ãutoria do Senador
Passos Pôrto, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões,_5 de novembro de 1987.
-Senador Francisco RoUemberg.

REQ(JERIMENTO
N• 234, de 1987
Nos termos do art. 367, do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~ 129, de 1986, de autoria do Senador
Passos Pôrto, feita a reconstituição do processo,
se necesssãria.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1987.
...:...-senador Francisco RoHemberg.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
- Osfequerimentos fídcis serão publicados e incluidos em Ordem do Dia, nos termos do disposto
no art. 279, iilcfso U da alínea c do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, documento que vai ser lido pelo
Sr. 1~-se.cretário.

É lida a seguinte

RESOLUÇÃO
"- N• 184, de 1987
Cria, nos termos do art. 170, alínea a do Regi·
mento Interno, Comissão Parlamentar de Inquérito, para os fins que especifica.
Arl 1" t:. criada no Senado Federal a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar:
a) as responsabilidades político-administrativas
do acidente com a cápsula de Césio-137 em Goiânia, no mês de setembro passado no Município
de Goiânia - GO;
b) a extensão real do addente no tocante a
número de vítimas, prejuízos econ:õmicos, perdas
familiares, empresariais e públicas;
c) as proVidências -sua oportunidade, pres-teza, e competência - dos Governos Federal,
Estadual e Municipal, e, particularmente da
CNEN, tanto no momento da descoberta do acidente como nas suas etapas posteriores, indusive
transporte e cuidado com as vítimas e com o
_ material contaminado;
d) a estrutura institucional e política de fiscalização governamental sobre equipamentos nudeares, materiais radioativos e similares pàiticufarmente no tocante à ações preventivas e emergenciai.S-Oe segurança civil;
e) a necessidade de se distinguir um novo conceito de "segurança civil", ao qual concorierão
vários organismos hoje abrigados na esfera da
segurança pública, defesa civil e do meio ambiente, tendo em vista o Jnício no Brasil do ciclo completo do urânio enriquecido e a proliferação de
equipamentos de medicina nuclear;

f) as soluções, de curto, médio e longo prazos
para a eliminação dos efeitos do acidente em
Goiãnia, com reparos a todas as vítimas e prejudicados, bem como para os problemas levantados
sobre a fiscalização de experimentos nucleares
e uso de materiais radioativos;
g) situação da CNEN, alternativas institucionais
para a questão nuclear no Brasil e formaS de
assegurar a transparência de suas ações junto
ao Congresso Nacional e à cidadania, principal
interessada nos efeitos do ingresso- do Brasil na
era nuclear.
Art. 2~ A Comissão terá 9 (nOve) membros,
observada a proporcionalidade de representação
partidária.
_
_~Art. 3° O prazo de duração da Comis.sÀo será
de 60 (sessenta) dias.
Art. 4~ Esta resolução eritra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

Os recentes acontecimentos de Goiânia falam
por si só e _revelam a fragilidade das nossas instituições que têm, direta ou indiretamente, a responsabilidade específica no trato de questões ligadas à energia nuclear.
O fato desnuda uma situação caótica do setor
que, pela sua extrema complexidade, está restrito
a uma ínfll11a parcela da população. Esse segmento que tem, hoje, a responsabilidade do controle do uso _de equipamentos e materiais atômicos é impotente para evitar o que ocorreu. Tanto
por incompetência como por negligência.
O Estado de Goiás foi vítima_ dessa n~l:ória-deficiência e o Pais precisa saber tudo a respeito
do assunto.
A opção pelo uso da energia nucleaf e seus
derivados é dedsão soberana de uma Nação e
por isso deve ser tomada com absoluta convicção.
Por essa razão consideramos indispensável que
se conheça os reais riscos dessa opção para-qü'e,
com coragem, a tomemoS mas- se providencie
as medidas de segurança necessárias à salvaguarda das populações de todos os recantos deste imenso Brasil.
A Comissão- Parlamentar de lnquêrito que ora
criamos é o instrumento adequado de que dispomos para tal fim.
Sala das Sessões, .5_ de novembro de 1987.
-Iram Saraiva- Ronan Tito -Mauro Bor-

ges - Alfredo Campos --Leopoldo Peres
- Aluizlo Bezerra- Leite Chaves - Jutahy
Magalhães - Alexandre Costa - Maurício
Correa - João Calmon - JamU Haddad Nelson Wedek.ln - José Fogaça - Wilsor.
Marfins- José Paulo Blsol- Jarbas Passa-

rinho - João Menezes - Hugo Napoleão
-João Lobo-José lgnácio Ferreira-Guilhenne Palmeira- Ruy Bacelar- Carlos De
Caril- Cid Sabóia de CaiValho- Aimlr Ga·
brieJ - DJvaldo Suruagy --Francisco Rollemberg - Femando Henrique Cardoso Edson Lobáo- José RJcba- Itamar Franco
- Alfonso Camargo - Pompeu de Sousa
-Dirceu Carneiro - Olav o Pires.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- O documento lido contém subscritos em número suficiente para constituir, desde logo, Resolução do Senado, nos termos do art. 170, alínea
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"a" do Regimento Interno; será publicado, para
que produza os devidos efeitos~.

Para a Comissão Parlamentar de Inquérito assim constituída, a Presidência fará oportunamente
as designações, de acordo com as indicações

que receber das Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Fe1reira)
- Sobre a Mesa, comunicações que serão lidas
pelo Sr. Primeiro-Seçretário.
·
São lidas as seguintes

Oficio no 290/87 - PFL
Brasma, 4 de novembro de 1987
Ao Excelentíssimo Senhor __
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Cóftgresso Naclonal

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Esclareço que deverei estar ausente do País
durante cerca de 20 dias.
de outubro de 1987.- Saia das Sessões,
Senadçr N~or Júni~r.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- De acordo com o art. 44 § 4o do Regimento
Interno, esse requerimento será remetido à Co7
miss?Jo de Relações Exteriores, dev_endo ser submetido à dellbt!:t'açã;o -do Plenário, após a Ordem
do Dia, em virtude do que se acha previsto no
art. 388, II, alínea b do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1o -Secretário.
t: lido o seguinte

Senhor Preside:nt~;- ___
___ _
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos

REQUERIMENTO

N• 236, de 1987

fins, que o Deputado Eraldo Trindade passa a

integrar, a partir desta data, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pela Resolução
n 9 3, de 1987/CN, para apurar denúncias referentes a uma conspiração internadonal envolven~
do restrições à soberania fiaciona1 sobre a Região
Amazônica.
Em conseqüência, deixO âe pertencer àquela
Comissão, como representante do Partido da
Frente Liberal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de consideração e alto
apreço. -- Deputado José Lourenço, Uder do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Será feita a substituição solicitada.
Sobre a Mesa, telegrama que será lido pelo
Sr. Primeiro-secretário.

Requeremos, nos termos do art. 280, allnea
b, do Regimento Interno, a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Resolução no 189, Qe
1987, de autoria desta Comissão Diretora.
Sala das Sessões, 5- cte novembro de 1987.
-Humberto Lucena -José lgnácio Ferreira
- Jutahy Magalhães - Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE(José lgnácto Ferreira)
- Este requerimento será publicado e incluído
na Ordem do Dia, nos termos do disposto no
art. 279, inciso ll, alínea "c" do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai
ser lido pelo Sr. 1°-Secretário. Elido o seguinte-

É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 192, DE 1987
(Da Comissão Diretora)
Dá nova redação ao § 1o do art. 405

ZCZC BSB 006 JOFFILY

Senado Federal 6-1 Q-87
Exm•Sr.
Senador Humberto Lucena
DD.- Presidente do Senado _federal.
Senado Federal
Brasflia DF
Torno liberdade comunicar caro Presidente et
amigo que acabo de enviar nesta data vg telegrama ao Deputado et Presidente do Partido Uberal
vg Alvaro Vale vg meu afastamento daquele partido vg bem como providencias cabivels junto
Justiça Eleitoral PT
Cordial Abraço
Senador Itamar Franco
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

O expediente lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, reqUerimento que será lido pelo
Sr; 1~- Secretário.
É lido o seguinte
-

do Regulamento AdministratJvo do Se-

- -nado Federal, aprovado pela Resolução
n~ 58, de 1972.
O Senado Federal resolve:
Art.l9Q § 1° do art._405 do Regulamento Administrativo do Senado Federa], aprovado pela Resolução_ n9 58_. de 1972, passa a vig'orar com a se-guinte redação:
"Art. 405 ................. ,_ ........... ,_,,_,,, __ ,,,,...._ ..,... ..
§ 1" Ao servidor de QUE' trata este artigo, em
nenhuma hipótese, poderá ser paga diária de valor
superior à atribuída ao ocup~nte de cargo posicionado na última referência da clasSe final da categOria funcional de Técnico Legislativo.''
•«•••••••••«·~·····~--~---..-··=~--···-·········-··-········

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação, vigorando _os efeitos financeiros ·a partir de 1~ de dezembro de 1987.
Art. 3" Revogam-se a_s disposições em contrá-

rio.--

REQUERIMENTO

N• 235, de 1987
Tendo sido convidado a participar da Delegação do Brasil à Quadragésima Segunda Sessão
da Assembléia Geral da ONU, solicito me seja
concedida autorização para desempenhar essa
missão, nos termos dos art 36, § 2° da Constituição, e 44 do Regimento Interno.

Justificação
Pretende-se, com o presente projeto, estabelecer nova limitação ao valor da diária a que faz
jus o servidor da Casa pelo comparecimento às
sessões extraordinárias do Senado Federal e co_njuntas do Congresso Nacional, de_ que trata o caput do art. 405 do Regulamento Administrativo.
Vincular-se a limitação pretendida ao cargo de
Técnico Legislativo é mais adequado a razões

Novembro de 1987
de ordem administrativa e merecerá, por certo,
o apoio dos ilustres Membros de$ta Casa. .
Sa1a das SessOes, em 5 de novembro de 1987.

-Humberto Lucena -José lgnádo Ferreira
- Jutahy Magalhães - orrceu Carneiro João Castelo - Francisco RoU~mbeTg.
LEGISLAÇÃO CTTADA
REGULAMENTO ADM!Nl:'iTRATIYO

DO
SENADO FEDERAL
(Resolução n" 58/72 e suas alterações)

......................-- ...-...~------

·-~---

Subseção 1[
Das Diárias
Art. 405. Diárias é a retnbuição devida ao servidor ·pelo comparecimento ao serviço, em _conseqüência de cada sessão e~a.Qrdinária do _Senado
Federal ou conjunta do Congresso Nacional, calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor
da remuneração mensaL
§ 1~ Ao servidor de:_ que trata este artigo, em
nenhuma hipótese poderá ser paga diária de valor
superior à atribuída a Senador.
--=-- § 29 Só poderão ser convocados para o serviço
relativo às sessões referidas neste artigo .os-servidores que tenham comparecido ao expediente
normal do dia da rea1ização da sessão.
§ 39 Os servidores integrantes do Grupo-Direção e Assessoraniento Superiores, farão jus à
retribuição de que trata este artigo, a qual será
fixada segundo critérios a serem estabelecidos
pela Comissão Diretora. O

sR. PRESIDi::NrE (José lgn8.éi0 Fefr~_ra}

- o projeto lido será pUblicado e, em seguida,
ficará sobre a mesa_ durante três sessões, a fim
de receber emendas conforme o_Regimento Interno, art. 442, § )",
Concedo a palavra ao emioente_Senado'i- Jutahy
Magalhães.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PMDB BA.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas
para uma exp.lica~ão r~pida a respeito desse projeto de resolução. A Mesa do Senado -resolveu retirar o projeto
anterior para modificar na sua parte substantiva
ó ptàt6âe entrada em vigor; em lugar de 1° de
janeiro de 1988, a proposta é para vigorar a partir
de 1o de dezembro de 1987, antecipando em um
mês a vigência. Retiramos dá projeto de resolução
anterior as- e:iq:ffesSôes- ·~6u -remuneração matar
que os subsídlos e demats vantagens Pecuniárias
pagas a Senador, .. e acrescentamos, na proposta
ãtual. '"em_i).enhuma -hipótese...
Srs. Senadores, a -Mesa teln tídO a preocupação
de trãzer para o Plenário essas ques{ôes. Nós,
apenas, estamos trazendo para decisão do Plenário a proposta que está sendo levada em consideração, neste projeto de resolução, atendeodQ às
reivindicações daqueles funcionários que buscam
isonomia com o funcionalismo da Cãm~(a. Em
1979, foi aqui criada após apreciação de Projeto
de Resolução de inspiração do 1~-Secretário da
época, Sen<:~dor Ale~ndre Costa, uma limitação
que, se nós tivéssemos a preocupação apenas
de revogá-la, sem criar- esSe Iíi-nite, contido no
Projeto que agora ê apresentado, exatamente
igual à remuneração total devida ao NS-25, nós
permitirlamos que uma diária a ser paga ao funM
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cionário pudesse chegar a quantias muito elevadas. E com esse limite agora-proposro, estipulamos, mais ou menos, aquilo que existe hoje_na
Câmara, porque, na Câmara, o Nível Superior 25,
mais 35% de adicionais, segundo informações

que tenho em mãos, paga_ de diária, aproximadamente, 1.293,00 cruzados; o DAS-3, 1.462,00 cru-

requerimento de um terço dos seus membros."
A Re.s6luçào n~ 41/87, do senado Federal, é
por demais explícita quanto ao fato detennlnado que ensejou a constituição desta Comissão.

yejamos:

zados; o DAS-4, 1.703,00 cruzados. Aqui, com

a proposta que está sendo trazida para decisão
do plenário, o máximo da diária do Senado será
de aproximadamente 1 mil e 48 cruzados.
Então, Sr. Presidente, a Mesa apenas traz para
decisão dos Srs. Senadores essa questão. O Plenário é que definirá se deve ou não ser concedido
esse aumento nas diárias. É uma reivindicação
do corpo funcional e que os Srs. Senadores, como
um todo, darão a sua decisão. Está o projeto
na Mesa, por um prazo de 3 sessões para receber
qualquer emenda que os Srs. Senadores julgam
necessária.
Então, SrS. Senadores, está. a critério de V. Ex"'
se deveremos ou não aprovar esse projeto. A Mesa
do Senado já trouxe para o pleiiário a sua proposta
e caberá a V. Ex..s diz.er se ela está correta ou
não,

O SR. PRESlDENTE (José fgnácio Ferreira)
- Nos termos do art. 97, caput. do_ regimento
comum, uma vez que já foram distribuídos os
avulsos dos pareceres,__ esta presidência abre o
prazo de 5 dias, a partir desta data, para apresentação do requerimento preVisto- no 3" do art.
66 da Constituição, no que diz respeito às emendas oferecidas ao Projeto de Lei n' 1, de 1987-CN, ·
que estima a receita e nxa a- despesa da União
para o exerdclo financeiro de 1988. nas seguintes
partes:

*

SUBANEXO PODER EXECimVo

Ministério dos Transportes__:: Part-e Geral
e Gefpot.
Anexo receita e texto da lei.

O SR. PRESIDENTE (Jose lgnácio Ferreira)
-A presidência recebeu o Relatôrio e Conclusões
da comissão parlamentar de inquérito criada pela
Resolução n" 41, de I 987, constituída para apurar
as irregularidades divulgadas no jornal "Folha
de S. PauJo" na concorrência-pãra implantação
da Ferrovia Norte--Sul.
O ex~ediente vai à publicação.
E o seguinte o relatório encaminhado â
Presidência
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Designado, na forma regimental, Relator do
vencido, apresento meu Relatório e Conclusões,
ap6s exame do fator material em poder da Co~
missão.
l-Introdução
1, Constituída de acordo com o art: 37 da
Constitüiçãà' federal e art. I 7o do Regimento lntemo do S_enado federal, esta Comissão de Inquérito destinou-se a apurar irregularidade,s na
concorrência e a analisarmos ·aspeCtOs de viabilidade económica da Ferrovia Norte-Sul.
D1z a Constituição Federal:
"Art. 37. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, em conjunto ou separadamente, criarão comissões· de inquérito sobre
fato determinado e por prazo certo, mediante
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"Nos termos do art. I 70, alínea "a", do
Regimento Interno, é constituída, no Senado
Federal, uma Comissão de inquérito, composta de 9 (nove) membros, para o fim de,
no prazo de 6Q __(sessenta) dias, apurar as
ir(eguJaridades divulgadas no jornal Folha de S. Paulo, na concorrência para a
iniplantação da ferrovia Norte-Sul e analisar
todos os aspectos da viabilidade sódo-econômica daquela ferrovia."
A matéria divulgada pelo jornal, em 13 de maio
último, afirmava que os res-ultados da concorrência haviam sido dados a conhecer com antece~
déncia:

_ "Das 21 einpresas que foram habilitadas
a concorrer para a realização das obr.o1s de
infra-estrutura nos dezoito lotes da ferrovia,
_s:onforme abertura dos envelopes da licitação
__ na última seXta-feira, apenas duas ncaram
sem obter trecho nenhum (a Construtora
OAS ·Ltd.3.. e a Constecca Construções S.A)
e uma se retirou, a CiVliia."
"O resultaao da concorrência distribuiu lotes que estão entre Brasllia e Uruaçu (GO)
~--- e Açallândia (/'/IA) (término da obra) e representam: 870 quilómetros, mais da metade
dos 1.560 quilómetros da ferrovia, que originalmente estava orçada em US$ 2,5 milhóes,
mas-qUe técnicos e ec:onomlstas avaliam em
_ muito mais."
O texto acima foi indu§ive transcrito à guisa
de justificativa no Requerimento que deu origem
à Comissáo de Inquérito, de modo que ficou muito bem evidenciado o fato determinado sobre
o-qual haveria de trabalhar esta Comissão de inquértto.
Assim, criada em 15 de maio último â Comissão de lnquêrito s6 instalou em 2 de junho, quando elegeu o seu Presidente e o Relator.
11 -

Relatório

-2- FOrãffi 10 (dez) as reuniões da Comissão
de Inquérito, todas em recinto aberto, inclusive
com a participação de Senadores que não a integravam na condição de membros titulares, o que
serviu para provar que todas as opiniões, disc:ordante:s ou_ favoráveis, foram colhidas.
3. Nessas reuniões foram ouvidas as seguintes
pessoas: Dr. Paulo Augusto Vivacqua, Dr. Stanley
Fortes Baptista, Dr. Francisco de Paula Cunha,
Governador Epitácio Cafeteira, Jornalista Jânio
de_ Freitas, Dr. Eduardo Borges de Andrade, Dr.
Murillo Vall_e _Mendes, Prof, Vasco Neto, Ministro
Anibal Teixeira: e Ministro José Reinaldo Tavares.
4. No d_e_c:orrer _dos trabalhos a Comissão tomou conhecimento de que, em face da denúncia
publicada no jornal Folha de S. Paulo, a concorrência públlca foi anulada e aberto Inquérito pelo
Departamento de Polícia Federal e Sindkância
Administrativa por ordem do Senhor Ministro dos
Transportes, Os resultados de ambos foram enca·
minhados à Comissão.
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5. Do po1 ·to de vista estritamente legal, as conclusões das duas investigações, tanto a do Departamento de Pc.:ifda Fedefal quanto a mandada
instaurar pelo pr.-)prio Ministro dos Transportes,
após a anulação da concorrência, não se diferenciam. Ambas proclamam a inexistência de qualquer dolo da parte das pessoas citadas ou de
qualquer prejuízo para o erário ou para terceiros.
6. Vale destacar do Parecer nn 489-1/87, aprovado pelo Senhor Ministro dos Transportes, em
poder desta Comissão, o segUinte:
"17. Analisando os depoimentos prestados pelos dirigentes da VALEC, pelos membros da Comissão de Julgamento e pelos
representantes das empresas pré-qualificadas, chegou a Comissão de Síndic:ânda às
seguintes e principais conclusões:
a) a licitação estava sujeita às regras prescritas pelo Decreto-Lei n~ 2300/86 pór não
dispor a VALEC de normas próprias de licitação:
b) os crttértos de pré-qualificação foram
ftXados e aplícados pelo Dtretor de Engenharia da Empresa com base no exame da
documentação feita pela equipe sob sua direção;
c) a decisão de divulgar a pontuação obtida na pré-qualificação antes do recebimento
das propostas foi tomada pelo Díretor de Engenharia da VALEC, com o conhedmento
e aprovação do Diretor Presidente;
d) a escolha do tipo de Hcitação por preço
base, teve por escopo evitar o aviltamerlto
ou a excessiva elevação de preços, vez que,
além da fixação do preço-base, foram estipu·
lados limites para a sua variação;
e)_ os _integrantes da Comissão Julgadora.
CoOrderí.ada pelo Engenheiro Julio Domingos Nunes Fortes, participaram dos trabalhos de exame da documentação pertinente
à pré-qualificação;
·
f) os atas de recebimento e abertura das
propostas realizaram-se em sessão pública,
com a presença de jornalista, e com as cautelas de segurança, sigilo e autenticidade exigidas na espécie;
g) nenhuma empresa pré-qualificada, in~
dusive as que não foram classificadas, apre~
sentou protesto ou fez restrições à lisura da
licitação;
·
h) a VALEC dispensóü -tratamento igual
a todas as erripresas pré-qualificadas;
i) o conhecimento da pontuação obtida
na -p-ré-qualificação permitia um natural posicionamento das empresas em relação ao valor e volume dos serviços, combinado com
as possibilidades operacionais de cada uma,
havendo a tendência do diredonamento das
maiores empresas para os menores trechos,

19- Em face do exposto, considerando
que a Comissão de Sindic:ância não identificou qualquer fato que possa comprovar as
combinações ou conluios entre a VALEC e
as empresas participantes da licitação, ou,
entre as próprias concorrentes; considerando
que a referida Comissão, apesar dos esforços
despendidos, não apurou nenhum ato que
possa ser apontado como ilícito penal, considerando Que a concorrência está sendo apu-
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rada através de inquérito pela Polícia Federal
e pela Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída no Senado Federal, somos de parecer que não há necessidade de abertura
de inquérito na área do Ministério dos Trans-

portes, estando o relatório apresentado pela
Comissão de Sindicâncfa em coridições de
ser aprovado por V. Ex"
Finalizando, sugerimos o encaminhamen-

to à Polícia Federal e à Comissão Parlamentar
de Inquérito do Senado _Fe_deral de cópias

autenticadas do relatório e de todas as peças
coletadas pela Comissáo de Sindicânda para
servirem de subsídios aos trabalhos das re-

tromencionadas Comissões e para demonstrar o interesse desta Secretaria de Estado
na apuração dos fatos."
Toda essa documentação, como já disse, está
em poder da Comissão.
7. Ainda sob a questão das alegadas irregularidades na concorrência, é oportuno registrar a
concl_usão do lnquérito Policial, realizado pelo Departamento de Polida F'ederal:

"Desta forma, Meretíssimo Juiz, na certeza
de que na Conco1rência Pública n" 002/87
- Ferrovia Norte~Sul, não houve infração
penal, razão de ser_ deste Inquérito Policiat,
todos os indícios que pudessem demonstrar
um ajuste entre as empreitelras licitantes foram buscados."

8. Os depoimentos prestados à Comissão, todos eles, não deixaram dúvida quanto à ausência
de dolo e de ilícito penal no caso da concorrência.
Isso alcançou uma fase tão consensu_al que as
discussões, conforme se depreende dos registras
taquigráficos, passaram a se ocupar mais da
questão da viabilidade sócio~econômica da
feJTOvia, que foi o segundo fato determinado
a ensejar a criação da Comissão Parlamentar de
Inquérito, no Senado Federal.

9. As notas taquigráficas dão conta de dois
momentos em que essa questão das irregularidades na concorrência foi liquidada. Na última
reunião desta Comissão, quando o Senador Affonso Camargo, autor da iniciativa de criação da
Comissão, declarou:
"Acho que essa discussã_o toda no início foi
um pouco emocional. Mas hoje todos est;l_mos
colocando tudo de maneira racional e acredito
que tudo no interesse do País."

.-0 Semidor Alex~ndre Costa, também engenheiro, como o Senador Affonso Camargo, sentenciou:
"Pro\1'ado, como ficou, que não houve superestimação do preço básico não poderia
haver, como não houve,. qualquer desonestidade na concorrência realizada."
10. Resta agora, então, examinar a viabilidade
sócio-econõmica da ferrovia. A propósito, tive eu
oportunidade de observar, durante os debates,
a confusão que se costuma fazer, entre nós, no
Brasil, sobre ferrovia deficitária e ferrovia antieconômica. Assinalei que a FerroVia Norte~Sul se
apresenta como economicamente viável, quer no
sentido da sua construção, quer no sentido do
seu uso, da sua ub1ização para o desenvolvimento
da economia do cerrado.
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11. O Ministro do Planeiamento informou à
Comissão que a ferrovia Norte-Sul representa
apenas 0,25% do Orçamento previsto para 1988,
sen__do assim, um investimento relativamente pequeno. Fez-nos lembrar que, em se comparando,
ferrovia com rodovia, esta última se revela mais
viável e com investimento muito menor em termos de custo por quilómetro construido. Mas,
acima de 500km é a ferrovia que ressalta como
uma solução operacionalmente mais barata, inclusive com economia de combustivel da ordem
de 70%.
-12. No caso específico da Norte-Sul, ficamos
$abendo que o projeto de sua e.l(ecução freqüenta
os planos governamentais desde 1870 e que os
sucessivos governos sempre tiveram grandes dificuldades para iniciá-la. O Senhor Ministro dos
Trãnsportesjustificou-a dizendo que "é a primeira
vez que se Vé!.i permitir uma interiorização do desenvolvimento, permitindo que__o ferro de Carajâs
possa vir atender às indústrias do Su1 do Brasil;
que possam ser feitas indústrias siderUrgicas em
Goiás,- por exemplo. É a primeira tentativa de se
colocar à disposição dos brasileiros os bens de
que agora dispomos no interesse do Brasil".
13. Na questão de se identificar a melhor alternativa para a economia do Centro-Oeste, entre
uma ferrovia ou uma hidr6via no AragUaia, ficou
evidenciado que a curto_ e médio prazos é a ferrovia a solução mais viável. Está em poder da Comissão farta docl!mentação, estudos e análises
técnic_C)s, j_nç)usive com fotografias feitas através
de satélites, pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais - lNPE, em que se dero_o_nstra claramente que a opção hidroviária não é viável a mêdio prazo, pois, somente em estudos e trabalhos
de remanejamento dos bancos de areia seriam
preciso, além de recursos volumosos, muitos
anos. Destaco este trecho da exposição do Senhor
Ministro dos Transportes, lendo documento da
Portobrás, órgão técnico do governo, especializado em hidrovias:
---"A ár~ abrangida pela influênica da ferrovia e da hidrovia é de tal ordem que as soluções não são ~cludenWs, mas sim complementares. A prioridade de implantação dependerá de uma decisão da sociedade sobre
a- taxa de desenvolvimento que se pretende
obter na região.
A opção de se criar, a curto prazo, em
. fl)Jlção de uma d~isão de política governa-:_ Jnental, portanto U:fna decisãO política, uma
nova fronteira de desenvolvimento do País,
poderá levar a uma prioridade pela ferrovia
e ·a uma implantação gradual da hidrovia em
seus trechos menos onerosos. A decisão c;l.e
atender a um crescimento_ vegetativo da região poderá resultar numa preferência pela
hidrovia, construindo a ligação total NorteSul dentro das prioridades do setor hidroelétrll:o, ou por decisão de antedpçaão da formação do reservatório de Santa Isabel pelo
setor de navegação. A implantação da jerro-via poder~ ser iniciada gradativamente em
trechos onde não houvesse demanda razoá-\iel que não pudesse ser convenientemente
atendida pela hidrovia."

14. Por outro lado, é triste constatar que estamos regredindo em matéria, de ferrovia. Em 1950
tinham os 40.000 km de estradas de ferro no Br<;\sil
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e agora estamos com apenas 29.000 km, nurt:~a
époCa em que o sistema fe"rrovicírio flõ mundo
inteiro está em expansão.
15. Aliás, é Oportuno lembrar o pronunciamento- do Senador AffcinSO Camargo, que._cito
in verbis:
'Vejo qu_e o problema da viaf,ilidade econômica que se discutiu tanto llqui também
está em desenvolvimento, que é a alternativa
de se fazer dois trec:hos inicialmente e não
construir a ferrovia de uma maneira continuada. Então, acho que já evoluímos.''- -

16. -A Folha de S. Paulo ao registrar, em
sua edição de 16-10-87, a rejeição do Parecer
anterior assinalou:

"A CP! ouviu um número maior de depoentes favoráveís--à ferrovia que pessoas com
posições--críticas ao projeto. Dos onze convidados apenas três se incluíram nesta última
categoria. Foram eles o jornalista Jânio de
Freitas, da Folha, o ex-Deputado Vasco Neto
e o Presidente do Geipot, Stanley Fortes Baptista, que defendeu o parecer do ~eu órgão
(ligado ao Ministério dos Transportes).
"Entre os que falaram favorfl.velmente estão os Govem~dores de Goiás,J:Ienrique Santi lio, e do Maranhão, Epitácio Cafeteira;- os
empreiteiros Lúcio Ya_s~pncelo~ Lana e Souza, da Tratex; e Munlo Val_le Mendes, da Mendes Júnior; O Presidente da Valec; Paulo Vivacqua, e seu Diretor Fr:ancisco de Pau]~ Pereira da Cunha; e_ ainda os Ministros Reinaldo
Tavares, dos Tra,nsportes e Aníb"al Teixeira,
do Planejameritõ.

UI - ConclUSões
Do exarne da docum~ntação e dos depoimentos, verifica-se que do ponto de Vista legal, não
foi constatado nenhum fato concreto pelo qual
se pudesse responsabilizar qualquer autoridade
em razão das supostas irregularidades ocorridas.
Assim, adoto as conclusões do inquérito promovido pelo Departamento de Polida Federal e da
Sindicância realizada pelo Ministério dos Transportes.
----18. Está perfeitamente comprovado o acerto
da solução_ ferroviária, indispensável ao desenvolvimento de vasta regíão doTnterior do Brásil, nada
havendo que çomprometa os atas realizados.
19. Concluo, portanto, que:
a) não houve ilícito penal punível e nem prejuízos ao Erário;
b) deve ser adotada a opção ferroviária,. sem
prejuízo da hidrovia, dentro das disponibilidades
financeiras e do que foi autorizado na l.,~! dos
Meios.
2ft Diante do exposto, nos termos do art. 175,
fine, do Regimento Interno c;l.o .Senado Federal,
deixo de propor Projeto de Res_oJução.
É o parecer..
.
·Sala das Comissões, 28 de outubro de 1987.
-João Menezes, Presidente """""":"" Le:opoldo Peres, Relator - Mauro Borges - Alexandre

Costa -Iram Saraiva.

PfmsiD~ (José [g~ácio Ferreira)
Há oradores inscritos.
Çoncedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de carvalho.
O SR.

-
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB --MA. Pronuncia o seguinte discurso.

Sem revisão do oradorJ --Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Perdoem-me se ocupo esta tribuna para assunto que talvez coubesse melhor na Assembléia Na-

cional ConstttWnte. Como o Senado da República
é este colegiado sempre muito ético, sempre dotado de muitos conhecimentos e de um comportamento sempre exemplar, ousa falar aqui o que
me parece oportuno.
Lendo jornais de toda o País, pude verificar
que se fala a respeito de inconstitucionalidade
de determinadas deliberações da Assembléia Nacional Constituinte, e mais, se fala no compare-

cimento, ao Judidãrio, de pessoas interessadas
em tirar a eficácia de medidas adotadas pelo Colegiada de 559 Parlamentares através dos seus meM
canis mos.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadore-s, tudo isso
causa estranheza porqu-e, no momento- em que
funciona um órgão como este, ele é, na verdade,
não apenas a fonte da legalidade, não apenas
a fonte da legitimidade, mas, primordialmente,
a fonte da própria Constitucionalidade.
Trazerwse à baiJa argumentos dessa ordem parece, acima de tudo uma desconfiança da inteligência dos que foram eleitos pelo povo para a
missão de apresentar a Carta Ma_gna, de redigir
a nova Constituição brasileira.
Na verdade, o que há no Brasil, nesse momento, é uma campanha que se fechou por sobre
a nossa missão, ao ponto de termos e-scutado
aqui, no Senado, o juízo que, feito lá fora, aqui
chegou inesperadamente propiciando aquelas
respostas que aqui todos escutaram.
Pois, na verdade, o que acontece no Brasil, neste momento,_ não é uma mera reformã das norM
mas constitucionais existentes no Brasil desde o
Império até a Emenda n~" 1, de 1969.
Não estamos cuidando de adaptações, é eviM
dente; o nosso trabalho é criativo, uma criação
que se.Jaz responsável, um trabalho de sintonia
para_ com a vontade popular. Todos_os que vêm
aqui na condição de legisladores, atuam na sua
liberdade, mas dentro dos critérios de fidelidade
ao povo brasileiro e ao eleitorado que nos mandou
aqui.
Seríamos mesmo obrigados a renunciar a determinados princípios, se os _mesmos não corresM
pendessem ou não viessem corresponder à von·
tade popular.
Tudo se diz a respeffo dã Assembléia Nacional
Coilsfituinte. De princípio, pensou~se, até, em-fa~
zer humorismo à custa de determinadas propos~
tas que aqui chegaram; tentou-se o ridícuJo, como
uma das armas mais ferinas contra o Colegiada.
Depois, passou~se a analisar as conseqüências
econômlco-financeíras, e, por fim, verifica-se,
agora, a tentativa de dizer que a nova carta será
a infelicidade da Nação brasileira.
Mas sabem os senhores por que tudo isto acontece? Porque é doloroso mudar, porque é doloroso inovar. Num País tradicionalista como o nosso, em que nos acostumamos com todas as mazelas impostas até por potências internacionais,
num País que foi escravizado, de certo modo,
em momentos da maior importância, neste País,
é drástico iriOvár; é difícil, i-ealme"nte, tocar-se com
o trabalhador cujos direitos sejam revelados; é
difícil uma nova concepção da propriedade; é difi-
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cil uma nova concepção da estabilidade ger;,:l de
todos os qUe trabalham, sejam funcionários públicos, ·sejam funcionários da rede privada. Difícil
é entender-se que o mundo evoluiu e que nossa
legislação deve ter um ponto básico, concernente
ao tempo em que estamOs ·vivendo, uma Carta
moderna, mas sem extravagâncias, uma Carta
módema dentro da novidade do povo brasileiro,
dos costumes do povo brasileiro, dentro da modernidade do próprio País.
O mais difícil, no entanto, Srs. Senadores, é
que estamos vivendo uma fase de sofrida transição, e temos, neste morriento, de em plena transição, enxergarmos mais além e não legislarmos
de _acordo com essa transição, mas legislarmos
para os que virão também depois de nós e, principalmente, para nós todos, a partir da vigência
da nova Carta. A Nova Constituição demarcará
a História. Ela vai também finalizar a transição,
v'ªi fundflr nova mentalidade, vai criar, neste País,
uma nova atmosfera, e as liberdades do nosso
povo, liberdades reconquistadas, estarão todas
devidamente escritas, ao contrário de liberdades
que precisavam da jurisprudência e da doutrina
para uma melhor defesa perante os tribunais.
Agora não, teremos a letra da Lei Maior a socorrer
todos os carentes da negação dos seus direitos,
todos que precisarem de uma participação do
Judiciário para revelação de direitos ou para coibir
rupturas desses direitos, e, acima de tudo, a interrupÇão do uso desses direitos pela violência e
por outros fatos que se tem registrado ao longo
da nossa História e que não hão de voltar, porque
a legislação estará apta como instrumento capaz
de coibir esses abusos, as lesões não serão tolera~
daS porque ·a--constituição está preparada para
isto, ao contrário de outras constituições, também
nossas, que são autorização da própria lesão popular.
Essa é a Qrande diferença. Por isso se tem a
Assembléia Nacional Constituinte como algo perigoso, como .::~lgo que poderia produzir o desequik
librío e não o equílibrío. Mas tudo na História é
assim, todos que inovaram pagaram caro por isso,
até os cientistas que descobriram, os filósofos
que pensaram, os inovadores de sistemas, a humanidade a lhe contar a dor de cada um. E nós,
Constituintes, devemos estar preparados para o
conhecimento dessa História que pode ser a nossa própria História, por sintonizarmos as conquistas do povo brasileiro numa hora tão grave, numa
hora tão importante.
-Aqui, no Senado Federal, se sentiu, na última
reunião, a necessidade _de responder a um ilustre
companheiro que, aqui, ao estrear, trazia, no entanto, ·aqUelas impressões "que não cabem, no
Congresso Nacional, mas são impressões adredemente produzidas lá fora, para d~_sautorizar a fei_tura da nova Carta.
A repulsa- que houve aqui, no entanto, não foi
ao companheiro, não foi ao novo Senador, não
foi um ato de indelicadeza ao que chegava, foi
muito mais Uma defesa praticada no momento
exato em que poderíamos todos sermos golpea~
dos de um modo rude e absolutamente desne--cessário, num mínimo, descortês.
Sr. Presidente e .Srs. Senadores, há também,
algo muito importante, nesta hora: os rótulos que
oferecer aos Constituintes, de acordo com suas
atitudes. Se _se toma uma determinada posição
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a respeito de um caso, de logo procura-se trilhar
aquilo a uma idéia, ou avançada indevidamente,
ou conservadora, ou capaz de produzir uma volta,
no espaço e no tempo. A liberdade do Constituinte
é vigiada pela calúnia, pela injúria, pela difamação,
como se, pelo fato de sermos Constituintes, estivéssemos sujeitos a todos os crimes contra a honra que pudessem ser cometidos, _ou pela imprensa, caracterizando o crime de imprensa, ou_através
dos meios comuns, que sempre se registram nas
feridas que fazem à dignidade do cidadão, ofendido em oportunidades como essa.
Mas, Sr. Presidente, não há necessidade de rótulo algum para nenhum Constituinte. No momento em que falo todos aspiram a ter uma posição mais definida nesta Carta. Não se trata de
nenhuma queixa contra_ o Regimento em si, da
Assembléia Nacional Constituinte, procura-se, no
entanto, aperfeiçoamentos da mecânlca, precisem ou não alterar o Regimento. E nem precisa,
talvez, porque basta a inteligência, a lisura das
lideranças e da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte para produzir as adaptaçôes capazes
de ofertar aos Constituintes a liberdade de poderem criar mais e mais, de poderem sugerir mais
e mais, e, desse modo, poderem corresponder
também mais e mais, a confiança do eleitorado
brasileiro.
O_ que houve de muito frustante foi a espera
dos que não participam da Comissão de SistematiWçãci, a espera de uma hora de maior atividade.
Todos querem criar, mas nem todos cabem na
Comiss_A_o de SistematizaçâO. Esta, no entanto,
não te'i~ critérios outros que n·ão aqueles administrativos das próprias lideranças. Mas não podemos, por isso, criar uma divisão nesta CaSa, seParar os que são da Comissão de Sistematização
e tê-los_, os participantes desta Comissão, como
pessoas privelegía_das, porque, 'tia verdade, não
-o sãõ. O que há é que a ConstitUinte tem as
suas fases regimentais, nunca devid~mente expli~
cadas; o povo brasileiro não foi preparado didaticamente para esse Regimento. Tudo se notificou
de boa ou má fé, mas sempre ao arrepio do Regi·
merito da Assembléia Nacional Constituinte. As
informações_ produzidas forain as m.:liS distorcidas, o_u por torpeza, ou por inocên~ia, má fé ou
dolo~ distorcidas, de qualquer maneira.
O Sr. Chagas Rodrigues Ex" _um apé:irte?

Pennite-me V.

OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Pois
não. com muito- prazer, nobre Senador Chagas
~odrig~_~sl_

OSR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. Quero, inicialmentE::, congratular-me com V.Ex" pela mane:ira alta,
superior com _que V. Ex" trata do assunto, o que,
aliás, não nos surpreende, dada a sua cultura e
a sua lhaneza. Mas, realmente, os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte estão se desenvolvendo satisfatoriamente. E a própria Comissão
de Sistematização, da qual eu sou suplente, com
muita honra sempre acompanhando os trabalhos
que lã se desenvolvem, tenho visto que vem trabalhando, vem progredindo_ e a cada dia, o texto
vai se aprimõrarldo. V. EX' faz essas judiciosas
ponderações._ O que há, na realidade - e V, Ex"
feriu o tema - é uma certa má fé. Nós democratas, temos que respeitar as idéias e as convie-
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çães dos outros. senão deixamos de ser democratas. O País se divid_i!J. Uns queriam uma Constituinte exclusiva e outros achavam que dada a
situação do País, nós deveríamos ter uma Constituinte integrada por Deputados e Senadores. Promulgada a Constituição os Constituintes iriam para as suas respectivas casas. Pois bem! Aqueles
que mais combateram a idéia c::ia constituinte
exclusiva são, agora, os que mais dizem que esta
COrlSUfUiiité não devia ser_ integrada por Depu-

tados e Senadores. Há, lamentavelmente, distorções terríveis. Há cinco ou seis dias, eu li na Folha
de S. Paulo, um artigo da lavra do Dr. Otávio
Bueno Magno, Professor c;l_e _Direito do Trabalho

da Faculdade de Direito da Universidcide de São·
Paulo. Conheço- esse professor! t: _uln _homeffi
que pode ser acusado de tudo, menos de idéias
extremistas. _Ele_ esclarece que nós não votamos
aqui a estabilidade no trabalho, faz alguns reparos
de Ordem técnica quanto à redação e diz que
o -que nós votamos foi apenas a proibição da
dispensa imotivada. Pois a imprensa do País contiR
nua dizer que nós aqui votamos a estabilídade.
Não é possível! De modo que eu louvo V. Ex'.
pois nós precisamos esclarecer, precisamos ser
democratas .e acatar as decisões da m~ioria ou,
para, dentro deste espírito democrático; realmenR
te chegarmos até a Constituição que deve tánto
quanto possível atender aos reclamos da nacionaR
lidade.
-

O SR. CID SABÓIADE CARVALHO- Nobre Senador Chagas Rodrigues, no rnomento_!!rn_
que agradeço o .seu aparte, vale salientar que a
reforma agrária foi noticiada como derrotada na
c-omissão de SistematiZaÇão, quando estávamos
ainda no exame do art. 5° ou 6c. naquele item
que trata da indenização justa e prêViã, nos casOs_
de desapropriação. ToinouRse ali c::omó, digamos,
uma derrota da reforma agrária, .e isso foi_ manchete S!m todos .O$ jornais _dQJ3rasil, quando o
as$lnto "r:eforma agrária"' estava muito longe de
ser enfocado pela Comissão de Sisfeniátila.Ção.
Aliás, sobre reforma agrária, vale também salientar como somos fiéi$., aqui nã- Constituinte,
às aspirações do povo. Na verdade, as disposições
de reforma agrária são transitórias, porque a reforma agrária não será para sempre, haverá de che·
gar uma data em que ela vaL~- extinguir pelo
cumprimento da própria norma constitucional.
Mas quem de nós, diante das aspirações do povo
brasileiro ousaria sugerir que a reforma agrária,
ao invés de i_ntegrar o corpo ·da própria Carta,
fosse remetida para as disposições transitórias?
Mesmo porque o caráter de transitoriedade não
é uma rápida ocorrência, é uma transitoriedade
que pode se alongar, mas uma transitoriedade
ante os aspectos classificatórios das feis. A COilstituição, dentro de uma classificação perfeita, está
entre as leis que chamamos de perpétuas, não
e uma lei temporária, portanto. E V. E• sabe bem
do que estou falando da Teoria Geral do Direito,
que também é um tema muito importante que
podemos, de quando em quando, dar uma passagem por esse campo mais filosófico e mais genérico, pois ajuda a compreensão d~ situações que
porventura possam surgir. Mas eu_ mostro, ainda,
que e~ noticiário distoi'ddo ating~ também às
pessoas. Há poucos dias. deparava-me com am·
pio noticiário cujo objetivo era liqQ_i_Qar a imagem
do Relator Bemard_o Cabral: duvidar-se do seu
currículo, duvidar-se da sua competência, des-
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c.onfiar-se dos desígnos de sua cultura, pôr-se
sob-:ftm ponto de interrogação, tudo que de bOm
se disse dele, e que nos levou a escolhê-lo como
essa pessoa de tanta tmpbrtâncla para um cargo
de m.-ªi.Qr importância ainda, o Relator-Geral da
Assembléia Nacional Constituinte.
Isso mostr~ que há uma pressão que vem de
_(ora para dentrO, mas é uma pressão que o povo
deve procurar compreender, porque é uma pressão contra ele, p povo, e não contra a Assembléia
Nacional Constituinte, É uma pressão contra as
, co~_quistas, _nao é uma pressão por conq~i=stas.

PARECER FAVORÂVEL, proferido em ple-nãrlo.
A matéria -coriStou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo_a votação adiãda por
falta de quorum.
Votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senador~s _que o ~prqvam queiram permanecer sentado:s. (Pausa).
··
Aprovado.
. __
Sobre a mesa, redação finaLdi3. ffiatéda·, elãborada pelo Relator Senador Joã9 l.,obo,_ que será
lida pelo Sr. 19-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Presidê_nsL<!cPO!ldera que o tempo do nobre
orador se encontrã esQ"otado e há matérias na
Ordem do Dia. A Presidência lamenta muito, nobre Senador.

__ ~~dação final do PrOjetO de Resolução
n• 180, de 1987.
O Reíatàr ap-resenta -a ~dação final dQ Pi-~jeto

É lida a seguinte

~!i-

OS~. CIDSABÓIA DE CARVALHO- Encerr_o._S_r. Presidente fazendo apenas o apelo para
que, de _agora, em_diante, os Constituintes cuiderrl
de, eles próprios. defender Própria- inStituiÇao, ·
porque ela está carente de defesa neste universo
de ataques por todos os lados e, quaSe- -semilre,
desleais. __
_ _
_Muito Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.).

a

de_ Resolução n" 180, de 1987, que autorfza a
Prefeitura Municipal de Cuiabâ _(MT) á cOntratar
o_p:~ração de crédito no valor correspondente,· em
cruzados, a 83.740,60 OTN~, -·-~ .. _
. Sala_das Sessões, 5 de noveml;>ro ~de- ff:}87.
~~Joâo Lobo, Relator.
·· -

Redação final do Projeto de Resoluçio
180, de 1987.
Faço saber que o Senado F ~deral aprovou, nos
termos do artigo _42, inciso_VI, da ConStitutÇao,
--~--no

-Duraiite o discurSo do Sr. OcJ Sabóia de
Carvalho o Sr. José ignácio Ferreira, Primei-ro-- Vice-Presidente, deixa a .cadeira da Presidência que é ocupàda pelo Sr. Dirceu Car-

e el}_, __
guinte

-- ---~ rjelro, Terceiro.Secretário.
Durante o disCurso do "Sr. Cid SabÓüi de
Carvalho o Sr. Dirceu Carneiro,- Terceiro-Se-

O SR. -PRESIDENTE- (JOsé lgná<::io Ferreira)
-Presentes na Casa 66 Srs. Senadores.
PasSa-se à

t

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N• 237, DE 1967

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem _do
Dia, a fim de que a matéria constante do item
n~õseja submetida ao Plenário em ú1timo lugar.
-- Sàla das Sessões~ 5 de novembro de 1987.
-~Senador

Raimundo Lyra.

O SR. PREsiDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Aprovado o requerimento, será feita a inversão
solidta.da.
OSR PRESIDENTE_ (_José Ig_nádo Ferreira)-

Item l:
VotaÇão, em turno único, do Projeto de
__ Resolução n 9 180, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Cuiabã, Estado de
· Mato Grosso, _a corrtr<itar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
83.740,60 Obrigações do Tesouro Nacional
-0\N,tendo

·

-

• DE 198_7

Autofiza a PrefeitUra ~M.uniclpai de
Cuiabá, Estado de Mato Grossol a contratar operação de crédito no valor cor-- fespOndente, em cruzados, a 83~740,60
Obrigações do Tesouro Nacional OTN.

é ocupada pelo _Sr. José lgnácio Ferreira, Pri.meiro-VlceRPresidente.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

- RESOLUÇÃO N•

cretário, deixa a cadeira da Presidênda que

ORDEM DO DIA

, Presidente, _promulga· a se-

OSenàâo Federal resolve:
ArL 1~ É a Prefeitura Munjcipal de Cuiabá, Estado de_ Mato Grosso, nos -termos do artigo 2",
da Resoluç:ãó n 9 93, âe 11 de outubro de 1976,
altesa_d.a pela Resoluç:ão_n"_140. de_5_de dezembrO.
de 1985, ambas do- Senado F_ederal, autorizada
a Contratar operação de crédito no vafor_ corres:ponde~te, em cruzados, _a 83:740,60"0brigãÇ:9es
do Tesoufõ Nacional-:- _QIN,j~nto ~ Cãixa Eço-nômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundó de _Apoio ao Desenvolvimento Sócia! ...:...
FAS, .. áestinada à arnpliação das ins~lações do
P"forito-Socorro, no riiünfdpio. -- Art. 2" Esta resolução eritra em vigor ná data
de sua publicação.

-OSR. PRESIDENTE (JosêJgnácio Fe~reira)
-

Em discussão a redação fi.rial;- (PaüsaJ
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a ffiatêria é dadà-Como
defiilitivarriente adotada, dispensada a votàÇão:
O projeto vai à promulgação.

O S~. P~ESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
.;..;... Item 2:
·--VotaÇãO, ein tUrno úniçq, "ào.Reque!ÍiTierito
n" 152, de 1987, de autoria dO SenadOr Mauridó Cofreci!, So1idtando; fiOs te~os d,Q- art
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mento do Projeto de Lei do Senado ri~- 320,

Áj)rovado o feq:Uérimento, o projeto ·de lei será
desarquivado.

de I 985, do Senador Roberto Satumino, que
dispõe sobre concessão_do adicional de insalubridade aos trabalhadores da categoria dos

-Item 7:

aerovíários, nas funções que especifica.

Erri vOtação o requerime_!1to;

Os Srs. SenadoreS que o-aprÕVam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Pfojeto de Lei do Senado no 320/85, será
desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)

-Item 3:

Votação, em turno único, do Requerimento

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

Discussão, em turno único, do Projeto de
_Decreto Leg_islati~? no 13, de 1985 (n~ 81/85,
na Câma-ra dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Comercial entre o Governo
---,--.da República Federativa do Brasil e o Gover-- no da República Gabonesa, firmado. em Brasília, a 19 de agosto de 1984. (Dependendo
de parecer.)
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores, que será lido pelo Sr. 1?-Secretário.

n~

155, de 1987, do Senador Carlos Chiarellt
solicitando, nos termos do art 3.61~o Regi~
menta Interno, o desarquívamento do Projeto
de Lei do Senado n~ 167, de 1984, d_e sua
autoria, que disp-õe sobre a criação do Conselho Nacional de Estatís1iCa-,-a pi-oduçâo de
informações estatfsticas e dá outras providências.

Em votação o requerimento.
__
_
Os Srs. Senadores que Óaprovam queiram permanecer sentados~ (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto de lei serã
desarqutvado.
O SR. PRESIDENTE (José JgnfiCJO-FeiTeira)

-ltem4:
Votação, em turno úQico, do Requerimento
n 9 I 62, ~e 1987, do Senador Edison Lobão,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado no 98, de 1986, de autoria
do Senador César Cats, que reguta a sistemá~
tica de registro e controle do transporte rodoviário, a granel, de álcool oara fins combustíveis e de derivados de Petróleo para fins
energéticos, exceto _OLP-- -

Efn VOtaçã0-6 requerim'eritÕ.
Os Srs. Senadores que o api'Ovaril queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto de lei será
desarquívado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Jtem5:
Votação, em turno único, do Requ_erimento
n 9 163, de 1987, do Senador Edison Lobão,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqutvamento do Projeto
de Lei doSenadon~ 150, de 1986, de autoria
do Senador César Cals, que ahera o Decre--.
to-Lei n91.497, de 20 de dezeinbro de 1976,
que .. reformula critérios de distribuição de
quotas do imposto Único sobre Energia Elétrica", modificado pelo Decreto-Lei n~ 1.805,
de 1 de outubro de 1980~
<1-

Em votação- o requerimento. _
Os Srs. Senadores que o aptovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

PARECER

N• 16, de 1987
Da Comissão de

~el.a.ções

E7rteriores

-_sobre o Projeto de Decreto Legislativo

n•13, de 1985 (n• 81-B, de 1985, na Câmara dos Deputados), que "aprova o
texto do Acon;lo. Çomercial entre o Ciovemo da RepúbUca Federativa do BrasU
e o Governo da República Ciabonesa, firmado em Brasília", a primeiro de agosto
de 1984".
Relator: Senador Cados Lyra
-Acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi!iisti'o" de Estado das Relações Exteriores,
chega ao Senado Federal, para os fins previstos
no artigo 44, inciso I, da Constituição, o texto
do Acordo Comercial entre o Governa da República Federativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa, firmado em Brasília, a I o de agas-

to de 1984. ---Na Câmara das Deputadas, após ser apreciada
·pelos órgãos técnicos competentes, foi a matéria
aprovada na forma do Projeto de Decreto Legis~
latiYo anexo.
Explican~__ a §_nalidad~

do ajuste, afirma o do-

cumenfOrriinTstefféU:
X) referido documento Visa a incrementar
o intercâmbio comercial entre o Brasil e
aquela República africana, recomendando a
adoção de todas as medidas capazes de expandir e diversificar as trocas comerciais ao
nível mais elevado possível."

_o _ _ _

Ainda segundo o texto da lavra do Ministério
das Relações Exteriores. o Gabão, pela sua estabilidade política e pelo seu potencial económico,
é um dos parceiros que mais se ajustam aos objetivos de desenvolvtmento das relaçõe~ cqmerciais
com o Continente africano. Informa, outrossim,
ser aquele país grande exportador de petróleo,
tendo uma renda per caplta superior a cinco
mil dólares.
As Partes Contratantes se comprometem a ado·
tar as medidas necessârii;!S visando à expansão
e-à diversificação do intercâmbio comercial, tendo
em vista os objetivos de desenvolvimento das res·
pectivas economias. Para tanto, e prevista a mútua
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outorga de "tratamento mais favorecido"_ no que
concerne aos direitos alfandegários, impostos, taxas e regulamentos admiriíStrãüvos.
Em principio, os bens negodados poderão ser
livremente reexportados. sendo entretanto facultado a qualquer das Partes impor certas restrições
quanto a.deterrninadas bens.

Ê prevista_a is~nção tributária para os seguintes
ltens: amostras de mercadorias e materiais publicitários destinados exclusivamente a fins promocionais; objetos e mercadorias destinadas a mostras em feiras e exposiçóes intemac/onaís a serem
realizadas em cada país; produtos e mercadorias
importadas sob o regime de admissão temporária.
· ·· Quanto ao pagament0 é estipulada, como regra_ geral, a utilização de moeda conversível, podendo ser objeto de negociação específica qualquer o_utra forma de quitação. 4

A fim de estimular o volume dos negócios é
prevista a realização de feiras e exposições, bem
como o intercâmbio de- dados relevantes para
o<:;om-êrdo.
O Brasil tem procurado, ao longo dos últimos
anos, explorar novas fronteiras para os seus produtos, sendo que os países da Áfrlca Ocidental
apresentam excelentes condições potenciais.
Acreditamos que o presente Acordo se insere no
contexto desta politica global de diversificação de
mercados, com-especial ênfase para aquelas regiões do globo que se encontram em via de de~
senvolvimento.
Ante o exposto, oplnamas pela aprovação da
mcttéria submetida à nossa apreciação, na confor~
rnidade do Projeto de Decreto Legislativo oriundo
da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1986. Cid Sampaio, Presldente, Carlos Lyra, Relator
- Aloyslo Chaves -Amaral Peixoto - Jor-

ge Kalume- Virg~lio Távora- João Çahnon
_.;.;1:UiZ-Vfári3.- ---- -- --O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Passa-se à discussão do projeto, em turno único.

Em discussão. (Pausà.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
·
·a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos reglmentals.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre~a)
-Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nQ 21, de 1985 (n9 73/84,
na Câmara dos Deputa.dos), que aprova o
t~o do Acordo Básico de CooperaÇão Científica e TéCnica entre o Governa da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe,
assinado em Brasília, a 26 de junho de 1984.
(Dependendo de parecer.}
Sobre a mesa, parecer da_ Comissão de Relações Exteriores, que será: lidO pelo Sr. 1~"-Secre
tário.
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É lido o seguinte:

PARECER
N• 17, de 1987
Da Comissão de Relações Exteriores,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo
no 21, de 1985 (no 73-B, de 1984, na Câ-

mara dos Deputados), que "aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação
Cientifica e Técnica entre o Governo da
RepúbHca Federativa do BrasU e o Go-

verno da República Democrática de São
Tomé e Príncipe, assinado em Brasília,
a 26 de junho de 1984".

Relator: Senador Matt.a-Machado
Este órgãO técnico é chamado a opinar, na
conformidade de _sua competência regimen~al,
sobre o texto do Acordo Bástco d.e Cooperação
Científica e Técnica entre o Governo da República
Federativa do _.Brasil e o Qovemo da RepúbliCa

Democrática de São Tomé
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Príncipe, assinado

em Brasília, a 26 de junho de 1984.
Esclarece a Exposição de Motivos subscrita pelo ex-Ministro das Relações Exteljores:
"O referido Acordo visa a promover a_~oo
peração científica e téolica entre os dois países_ em áreas de interesse ml!:tuo e que melhor atendarn a seus objetivOs de desenvolvimento. A cooperação a que se propõe o
instrumento poderá assumir as seguintes
modalidades: intercâmbio de informações,
aperfeiçoamento profissional, projetas conjuntos, intercâmbio de peritos e dentistas,
e organização de seminários e conferências."
Na parte introdutória ao ajust_e, os Estado~ contratantes proclamam a importância da colaboração nos campos científico e técnico para o desenvolvimento soc_ic;ll e econômico dos r.~spectivos povos.
_ __ _____ _ _ .
__
Segundo reza o artigo vestibular, a cooperação
a ser encetada terá por objetivo primordial contribuir para a melhor avaliação dos recursos naturais
e humanos, devendo os programas específicos
estarem ajustados às diretrizes globais de desenvolvimento, tal como fiXadas no âmbito_ _intemo.
Dentre as possíveis moda1idades de cooperação cabe destacar:
- intercâmbio de informações;
-programas de aperfeiçoamento profissional;
- projetas de pesquisa;
- organização de seminários e cpnferências;
- fornecimento de material necessário à realização dos projetas específicos.
- ·
Í::. prevista a conclusão de ajustes complementares ao presente Acordo para fins de especificar
os programas, projetas e procedimentos_de execução, inclusive as ol?.rig_açQes fjn~_nceira~.
A avaliação das realizações será procedida, em
conjunto, pelas Chancelarias dos dois países.
As pessoas oficialmente· 'designada_s para o
exercício de funções no contexto do presente ato
internacional farão jus a:
·
"a) visto oficial grátis, que assegurará residência pelo prazo previsto no Ajuste complementar respectivo;
__
b) isenção de impostos e demais taxas
aduaneiras para a importação de objetos de
uso doméstico e pessoal, destinados à primeira instalação, desde que o prazo de j>er-

-.;: manência no país receptor seja superior a
um ano;
c) Idêntica isenção quando da reexportação dos referidos bens;
_ _
d) isenção de impostos quanto _a _salários
e vencimentos a eles pagos pela instituição
remetente;
e) fac:!!irlades de repatriação em épo-ca de
crise."
As normas_que regem o fornecimento de materiais e equipamentos pelas Nações Unidas para
projetas de cooperação, no campo técnico e cientifico, aplicar-se-âo aos programas específicos
acordados no âmbito do presente tratado.
Tem o Brasil, ao longo dos últimos anos, envidado esforços no sentido de promover o estreitamento das relações, em todos os campos, .com
os países africanos. Julgamos a_ iniciativa meritória e di_gna de enc6mios, nota_damente porque
demonstra a vontade política de emprestar solidariedade aos povos menos favoreddos.
Ante o exposto, opinamoS pela aprovação da
matéria na forma do Projeto_ de Decreto Legis_ lativo, oriundo da outra Casa do Congresso Nacionc:U.
S~ das Comissões, 26 de novembro çle 1986.
~'Cid- SampliiO, Pfesidente - Matta-Macha·
dO, Rdatõi"-_:_ João Ca1mon -Mauricio Leite
.:.....:_Saldanha Deni- Afonso Sancho- Alao r
-Co_utinho- ~ar1~s Lyra;---

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Item 10:
Discussão, em turno único, do Proj~o de
Decreto Legislativo nP 25, de 19&5 (n 9 88/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Cultural entre o GoVerno
da República Federativa dq Brasil e o Governo do Reino do Marrocos, concluído em Fez,
a 10 de abril de 19_84. (Dependendo dé parecer.)
Sobre a mesa, parecer da Corhissão de Relações Exteriores, que será lido pelo Sr. 19 -Secretário.

É l(do o seguinte

PARECER

1'1• 1 a, de 1987
Da _Comissão de Relações Exteriores,

sobre-OA"cOrCio Culhlral entre o Governo
da República FederatiVa do· Brasil e o
Governo do Reino do MaiTOCOs, concluidOem Fez, ;i 10 de abril de i984, e apro·vado PeJa Câmar~ _dos Deputados com
o Diãel:() LegiSlativo rt-' 25~ de 1985.

Relator: Senador João Calmon.
Atendendo ao preceituado no artigo 44, item
I, da Constituição, o Chefe__ óo Poder Executivo,
com a Mensagem n1' 160, de 29 de maio de 1984,
submete ao Congresso Nacional o texto do Acordo Cul_tura1 entre o Govemq da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos,
··-O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
concluído em Fez, a 10 de abril de 1~84. __
- Passa-se à di&..Cl..ISSã.o do projetQJmJ turno úni_~
Esclarece a exposição de mótivo§_ subscrita pe·
co. .
lo Ministro de Estado das Relações Exteriores:
Em discussão. (Pausa.)
"O mencionado Acordo visa regular a coo__ f:'ião havendo quem peça a palavra, encerro
peração entre 0 Brasil e _0 Marrocos_ no~ camadiscuSsãO:
-,.----·pos da cultura, educação, artes e esportes,
__ E;n~errada a_ discus_são, a votaç&o da matéria
bem como no que se refere ao intercambio
próceder-se-á na sessão segUinte, nos termOs r'ede professores univ~M.rios e securl9ários
gim~ntais.
e de estudantes."
-Ó SR. PRESIDEN1E (José lgnãcio Ferreira)
Na Câmara dos Deputados, após receber pare-Item 9: cer favorável das comissões competentes, a matéDiscussão, em turno único, do Projeto de
da foi aprovada na forma do Projeto de Decreto
Legislativo n<> 25, de 1985.
Decreto Legislativo n" 22, de 1985 (n" 83/85,
· na Câmara dos .Deputados), que aprova o
ExPressam os Oovemos, preambulante, o de·
texto da Convenção n" 134, da Organização
seja de fortalecer os laços_ de amizade_ e_ comPreenSão entre os dois países, bem assim a intenlnternacionªl.do T rq,balho, sobre prevenção
-de acidenteS de trabalho dos marítifQOS, adoçào de estreitar o relacionamento nos, CéJmpos
tada em Genebra, a 30 de outubro de 1970,
cultura] e educacionaL
__ duraiite·a 55" Sessão da Conferência InternaDiversas são_ as forrOâs de cooPeração corltemôona_l do_ TrabaJho. (Dependendo de parepladas.Emprimeirolugaréprevistoumintercâm~: cer.) .
bio_ regular de professores_ e estudantes,_c;l.~vendo,
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
para ta1 fim, serem cohcluídos acordos suplemen·
Sr. Primeiro-Secretário.
tares entre os estabelecimentos de ensino desfg·
nados. O número de vagas, assim como o critério
É lido e aprovado o seguinte
de se1eção serão estabelecidos erJl etapa posterior.
REQUERIMENTO
-- - Por outro lado são previstas fórmulas capazes
238, de 1987
de divu1gar a cultura de cada Parte CC?ntratante
território da outra. Dentre_ elas cabe mencionar:
N.õS -teimes dO art.. 310, alínea "c", do Regi- no-organização
de conferências, concei:t:Os. ex"fu~tltõ Interno, requeiro adiamento da dis_c~são
-posições e manifestações artísticas e teatrais;
-ao-·ProjetO-de DeCreto Legislativo n" 22, de-1985,
'-promoção de_ exibições cinematográficas de
poi- 30 dias.
_
caráter educativo, bem como de programas de
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1987.
rádio e de teJevisão; e
...:.:: Alfredo Campos.
-estímulo ao estudo das respectivciS línguas,
O SR~ PRESIDENTE (Jos_é_ lgnádo ferretra)
história e literatura.
-'Aprovado· o r_equerimento, a rriatérta sairá da
A fim de facilitai o i:ice"SsO" =lOIÕrní.ações de
Otdem do Dia para a ela retomar na d_ata fixada.
interesse para os estudiosos, prevê-se a troca de
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livros, periódicos; jornais, revistas e demais publicações culturais. Além disso. e dentro dos limites
estabelecidos na legislação pertinente, permitirse-á aos interessados consultar as bibliotecas, os
arquivos públicos, os cehli'CiS de pesquisa, as instituições cientificas e a visitar os monumentos.
No campo esportivo envídar-se-ão esforços no
sentido de possibilitar a realização de competições e-nue-·e4yipes dos dois países, além de ser
fomentada à cooperação institucional entre as organizações dedicadas à atividade.
A elaboração dos programaS esj::lécfficos se(á.
objeto de negociação diplomática a ser levada

a efeito, alternadamente, no Brasil e rro Marrocos.,
O úniCo corripromlsso coiltiéto- 'dêfinfdo de-

e

corrente do presente Acordo consta do Artigo VI:

"Cada Parte Contratãilte reConhecerá, pafa
fins de exercido profissional, em seu território, os títulos e os diplomas çonc~did?s a
seus nacionais por instituições da outra Parte
Contratante, respeitada a legislação vigente
sobre a matéria em cada país."
Corif vistas a -faCilitar a ex'&UçãO d~ compromisso supra referido, obrigam-se os governos a
intercambiar, por via diplomática ·•a documentação relativa às equivalências de diplomas e _ao
regime de estudos e exames.. nos respectivoS estabelecimentos de ensinQ._
O tráfico. ilegal de bens culturais será coibido,
em conjunto, pelas autoridades respon~veis. _
O texto, ora, submetido a nossa apreciação abre
novas perspectivas de intercâmbio e cooperação
coni importante país norte-africano. A aproximação no campo cultural é da maior importância,
pois permite um conheCimento mais aprofundado das peculiaridades nacionais. Por outro lado
contribui sobremaneira para o pmgresso-das relações amistosas entre os pOvos.
Ante o exposto e tendo em vista inexistir qualquer restrição ao mérito· da inicia-tiva opinamos
pela aprovação do)'r,ojeto de. Q_e,qeto l.,.egislativo
n? 25~ de 1985, oriundo da Câm~ra dos Depu__ --·-- _ ·--·-- ______ _
tados.
SaJa das COffiiSSões, 4 de junho de 1986. __
Cid Sampaio, Presidente. -João Calmon, Relator.- Carlos Lyra -Jorge Kalume- Lourival Baptista- Mllton Cabral-Aloysio Cha·
ves - Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo ferreira)
-Passa-se à discussão do projeto em tu~?- úni,-. .
.
co.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, rtos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
-Item 11
Discussão, em segundo turno, do Projeto

de Lei da Clmara n" 34;de 1987 (n" 126/87,
na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação da Justiça de Primeira Instância,
e dá outras providências, tendo
PARECER fAVORÁVEL, proferido em ple--' nário.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 3 do corrente, tendo Sido aprovada em primeiro turno.
Em discussão o projeto em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-Nos termos do Inciso II, alínea b do art. 322
do Regimento Interno a matéria depende, para
sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composiçao da Ca~a. devendo _a votação
ser feita peJo-proce.sso·-nominal. Tendo havido,
entretanto, acordo entr:e as Lideranças, a matéria
foi aprovada em primeiro turno simbolicamente.
Assim, em consonância corri ·aquela decisão, a
Presidência irá subineter o projeto ao plenário
em segundo turno, pelo mesmo proces-So.
Em' vOtação Ci j:itojeiô-em segundo turno.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 34, de 1987
(No 126/87, na -~~a _!ie origem)
__ (De iniciativa do Tribunal
Federal de RecurSos)
DisPõe sobre a reeBtruturação da Jus·

-- tiç.il Federal de Primeira Instância e dá
outras providências.
O. CóhgfeSSÕ Nacional decreta:

Art. 1o Ficam criadas, com os respectivos
~rgos de Juiz Fed~ral, J3 (oitÓ) Varas na Justiça
Federal de Primeira Instância, assim distribuídas
pelas Sessões Judiciárias: Estado_do Pará: 1
(uma) no Municipio de Marabá; Estado do Maranhão: T (uma) no Munidpio de Imperatriz; Estado
de Minas Ger_ais: 1_ (uma) rro Município de Uberlàndia; Estado do_ Rio de -Janeiro: 1 (uma) no
Município de CampOs; Estado do Paraná: 1 (uma)
no Municípi? de Foz do lguaçu; Estado de Santa
Catarina:-1 (ufnã) no Município deJoinville; Estado do Rio Grande do Sul: 1 (uma) no Município
de Passo Fundo; e no Estado de Goiás: 1 (uma)
em Goiâilia-:
-- --- - -

Art. 2<>- Ficam Criados, no Quadro de Pessoal
Permanente da Justiça Federal de Primeira Instância, 8 (oito) cargos_ çle_ Qir.etor de Secretaria, do
Grupo-Direçáo e Assess_oramento Superiores,
Código JF·DAS-101.5.
Arf 3" Ao Conselho da Justiça Federal incumbe proiTJover os -demais ·atas riecessáríos à
ex&U.ÇãOdestã leit inclusiv:e especializar Varas em
matéria e natureza agrária de que trata o art. 4?
da Lei no 7 583, de 6 de janeiro de .1987.

Art. 4~ As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta das dotações_ orçamentáiíaS'COriSfgl-tadas à Justiça Federal de Primeira
Instância.
Art. s~ Esta lei entra em-vigor na data de sua
pu~l~~_ção.
Art. & R,evogam-se as disposições em con-

tfáilo.

1~~

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Item 12:
Discussão, em segi.mdo turno, do Projeto
de Lei do S.;-nado n" 73, de 1986, de aUtoria
do Senador José Fragelli e outros Senhores
Senaqores, Que ãitera_ a redaç~o dos arts.
18, 27, 33 e 34 da Lei n" 5.197, de 3 de
janeiro- de 19-67, de Proteção à fauna, e dá
outras providências, tendo
PARECER proferido em Plenário, favorável, com emenda que apresenta.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão extraordinária anterior, quando foram
aprovados o projeto e a emenda em primeiro
--tumo.
Passa-se à discussão do Projeto em segundo turno.
Sobre a mesa, a redação do vehddo, elaborada pelo eminente Relator, Senador Alfre-do C:iii'lpos, que serà lida pelo Sr. PrimeiroSecretário.

É lida a seguinte
Redação do vencido para o 2., turno
regimental do Projeto de lei do Senado
n' 73, de 1986.
O Relator ilpresenta a redação final çlo Projeto
de Lei do Senado n" 73, de 1986, _de autoria do
Senhoí Senador José Fragelli e outros Senhores
Senadores, que altera a redação ·dos artigos 18,
27, 33-e 34 da Lei n·) 5.197. de janeiro de 1967,
de proteção à fauna, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1987.
-Alfredo Campos, Relator.
Redação do vencido para o 2., tur- DOiegiiifental do Projeto de lei do Senado n~ 73, de 1986, que altera a redação
dos artigos 18, 27, 33 e 34 "da lei 0°
5.197, de3 de janeiro de 1967, de proteçáo à fauna, e dá outras providências.
O Congresso Naêkmal decreta:
}9_ Os artigos 18, 27, 3.3 e 34 da lei n~
5.197, de 3 dejaneiro_de_l.967, passam a vigOrar
com a seguinte redação:
"Art. 18. ~ proibida a exportação para
o Exterior, de peles e couros de anfíbios e
répteis, em bruto, e, também, tê-los em-depósito, transportá-los, ou, de qualquer maneira,
comercializá-lo no território nacional.
Art. 27. Constitui crime punível com a
pena de reclusão de dois a cinco anos a
violação do disposto nos artigos 29, 3~._ 17
,
e 18 desta Lei.
§ 1o t considerado crime puníVel Com
a pena de reclusão d_e um a três anos a violação do disposto no artigo 1~ e seus parágrafos, 49, 89 e suas alíneas a, b e c. 10 e suas
alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, I em-. e 14,
parágrafo 3~, desta Lei.
§ 2~ Incorre na pena prevista no caput
deste _artigo quem provoctlt,- pelo uso direto
ou lndireto de agrotóxicos ou de qualquer
outra substância química, o perecimento de
espécimes da fauna ictiolôgica existente em
rios,Jagos;_açudes, lagoas, baias ou mar territorial brasileiro.
§ 3o Incide na pena prevista no parágrafo
primeiro deste artigo quem praticar pesca

Art.
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predatória usando instrumento proibido, explosivo, erva ou substância química de qual·

_quer_ natt.Jreza.
§ 4" É proibido pescar no. período em
que ocorre a piracema, de 1~ de outubro a
de 30 de janeiro, nos cursos d'água ou, em
água parada ou. mar .territorial, n9 período

em que tem lugar a desoya e/ou a reprodução dos peixes; quem infringir esta norma

está sujeito à seguinte pena:
a) se pescador profissional, multa de cinco a vinte Obrigações do T esourQ Nacional
~OTN,

e suspensão da atividade profissio-

nal de 30 (trinta) a 90 (noventa) eRas;

b) se_empresa que explora a pesca, multa
de 100 (cem) a 500 (<:fuíõlieil.tãS) ObrigaÇões
do T es_ouro Nacional - OTN, e suspensão
de suas atividade~ de 30 a 60 dias;

c) se pescador_am_ª-ç;lor_.._rn1-!lta de 20 (viriM

zado o Governo do Estado de São Paulo a
contratar empréstimo externo .no valor de
US$174,000,000.00 (cento e setenti~ e quatro milhõ~s de dólares norte-americanos).
(Dependendo dã votação do Requerimen·
to n~ 226, de 1987, de adiamento.)
Sobre a mesa, requerimento _que vai ser lido
pelo Sr. Prímeíi-o-:Secretário.
É lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO
N< 239, DE 1987
Nos termos do art._48_9 do Regime:l}tqJnterno,_
requeíro a retirada do. R~querimento n~ 226, de
1987, de minha autoria.
. ·
SãJa·aas Sessões, 5. de novembro de 1987.
-Senador Itamar Franco.

cional - OTN, perda de todos os histruM
--O SR. PRESIDEriTE (José lgnádo Ferreira)
mentes e equipamentos usados na pescaria.
- Retirado o requerimento de adiamento, pas·
§ 5ç Quem, de qualquer maneira, conM
saMse à apreciação da matéria.
correr para os crimes previstos no caput e
Nos termos do art. 6° da Resolução no 01/87,
no parágrafo primeir6 deste artigo, ilicidirá
designo o eminente Se:nadoc Leite .Chaves para
nas penas a eles cominadas.
proferir parecer sobre o Ofício n9 S/43, de 1987,
§ 6° Se o autor da inf(ação, considerada
oferec_!mdo o respectivo projeto de resolução.
crime nesta Lei, for estrangeiro, será expulso
do País, após o cumprimento da pena que
O SR.-LEITEl:HAVES (PMDB- PR. Para
lhe fOi imposta, na forma do parágrafo único emltlr parecer.) -Sr. Presidentes, Srs. Senadores:
do artigo 81 do Decreto-Lei no 941, de 18
O Senhor Governador do Estado de São Paulo
de outubro de 1969, devendo a autoridade
$01l~ do Senado Federal, nos termos do artigo
judiciária ou administrativa remeter cópia da 42,_inci5o_IV, da Coristituição Federal,-a CompeM
decisão cominativa da pena aplicada ao Mi- terite autorizaÇão para QUe aquele Estado possa
nistério da Justiça, no prazo de trinta dias contratar empréstimo eXterno no valor àe US$
174-rililhôes, destinado a- auxiliar o financiamento
do trânsito em julgado de sua decisão.
Art. 33. A_ autoridade _apreenderá os proM do Programa de Recuperação de Rodovias de
dutos da caça e/ou dª pesca bem como os - SAQ;?aulo.
__ _ -.
. ..
. ..
instrumentos utilizados na infr~ção e se, por
A operação de crédito.em.moeda estrangeira,
sua natureza ou volume, _não puderem acom- autorizada pela Lei Estadual nç 5.744, de 10 de
panhar o inquérito, serão entregues ao depo- julho de 1987, d~er~ ser contratada com -o Banco
sitário público loc;.aLse houve~ e, na sua falta, lnternacion~l para Reconstrução e Des~nvolvi:
mentQ ..:.._ BIRD.
ao que for nomeado pelo Juiz.
Çqilstam do- processado cópia_d_os_ AvisoS
Parágrafo único. Efn se tratando de produM
tos pere-cíveis, poderão ser os r(lesmos_ doaM n~_Q~-~ e 0~9J de,20 de janeiro de 1987, nos quais
dos a instituições-científicas, penais, hospital~ o Ministro-Chefe· da Se~ ele Planejamento
e/ou casas de caridade mais próximas.
da Presid~nda ~da República reconhece a PrloriM
Art. 3_4. Os crimes previstos nesta Lei déide do p.(ograma_ em questão e a capacidade
são inafiançâveis e serão apurados mediante de. pagamento do Estãdo pÍeiteante.
processo sumário, aplicando-se, no que couM
~.bf._çpnd~_Qes finartc_eiraS_d_a operação sujeítai'M
ber, as normas do Título 11 - Capítulo V, se-ão à aprovação do Banco Central do Brasil
do Código de Processo P_ena1."
e o e_l!lpréstimq__contará com a garantia do T escuro NaciOnal.
·
-- -- ·
Art. 2~ Esta Lei _entra em vigor _na data .de
_No
mérito,
o
pleito
enquadraMse
em casos anáM
sua publicação.
Art. 3o _RevogamMse as _disposições em: con- lagos que têrii merecidO a_ -àproVé3Çãó da Casa,
tendo em vista_a r~levância social do proQrama.
trário.
Nos termos da Resolução n~ t_; de- f 987, oplllarnqs favoraveiJ11ente sob os aspectos ec_onômicoO SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) fioan_ceiro e legal da matéri~, concluindo pela
- Em discussão _o projeto em segundo turno. aprovação do empréstimo, na forma do seguinte:
(Pausa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N•

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)

Auiorlza o Governo do Estado de São
PaulO- a ~ ofierãç.io de crédito exM
~~~.<>.:J!o Jl:ll!!>~.cl~ ~· 174,000.000,00
(cento e setenta e quatro m11lióes"cié ci6lares norteMamericanos).

Oficio n" S/43, à~ J 967 (n' 33/87, na ortgem), relativo-à proposta para que seja autori~

O Senado Federal Resolve:
Art. 1" É o Governo do Estado de São Paulo
autoniãâo a realizar, com a garantia da União,

-Item 13:

operação _de empréstimo externo no valor de atê
US-$ 174.000.000,00 {cento. e Setenta qüatro miM
lhões de_dólares norte-americanos) o equivalente
em outras moedas, de principal, junto ao Banco
lnte(nacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada ç. auxiliar o fin~nciamento
do Programa de Recuperaç!o de Rodovias de
Sã2__Paulo.

Art.- 2.<? A operação realizar-se-á nos termos
aprovados pelo Poder Executivo federal, inclusive
o exame das_ condições cre,diticias a ser efetu(ldo
pelo Ministério da Fazenda em__ articulção com
o Banco Central do Brasil, nos tennos do artigo
1°, inciso 11, do Decreto n9 74.157, de 06 de junho
de 1974, obedecidas ã.s dema,i.s exigências _da política econôr:nico-_financeira do Governo federal.
e, ainda, o _disposto na Lei Estadual n" 5.744,
de 10 de julho de 1987, autorizativa da operação.
Art. 3o Esta

te) a_80 .(oitenta) Obrigações do Tesourõ Na-

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussãQ,
O projeto é dadQ- ComO _çl~finltivamente aproM
vado, nos termos regimentais.
Vai à Câmara-dos Deputados.~
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resoi~,Jção

entra em vigor na data

de_ sua publicação. _
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio ferreira)
Discussão do Projeto_ e-:n turno único. (Pausa.}

~

O 8['. J_oã~ Menezes - Sr. Presidente, peço
á palaVra para -discutir.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- Com a palavra para discutir, o ilustre Senador
João_ Menezes.
O SR- JOÃO MENEZES (PFL-PA Para dis-

cutir. Seni revisão do orador)- Sr. Presidente:
A nossa intervenção é simples porque, aqui,
tínhamos estabelecido_ que a todos os projetes
de autorização em cruzad_os dãnamos aprovação
geral no plenário do Senado; _entretanto, este se
refere a dólares, são 1_74_milhões de dólares, com
a garantia do Governo- da União.

Não queremos criar problemas quanto ao anM
damento desse ofie.ici mas Queremos deixar ins~
crita a nossa restrição contra a cçmcessão .do mesM
mo.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
A VOtação da maté~ia prOCe&er~Se:á óa se'sSáo
seguínte, nos termC!s regimentais,

O SR. PREsiDENTE (José Jgnácio Ferreira)
-ltf!!m 14:
.
Mensagem n• 176, de 1986 (n• 230/86,
na origem) relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado de Rondônia
a· cOntratar Opeiação -de crédito no valor de
Cz$ 78.021322,63 (setenta e oito milhões,
vinte e um _mil, trezentos e vinte e_ dois cruzaM
dos e sessenta e_três cent~vo:$). _(Dependen~
do de_ parecer.)
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, aprovado por aquele órgão, em 25 de junho
de 1986, e que será lido pelo Sr. l"MSecretárlo.
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É lido o seguinte

PARECER
N• 19, de 1987
Da Comissão De Economia sobre a
Mensagem n• 176, de 1986 (n' 230/86
na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja au~
torlzado o Governo do Estado de Rondôrúa a contratar operação de crédito no
wlor de Cr$ 78.021.322,63 (setenta e
oito milhões, vinte e um mil, trexentos
e vinte e dois cruzados e sessenta e três
centavos).
Relator: Senador Albano Franco
Corri a Mensagem nn 230/86, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se~
nado federal pleito do Governo do Estãdo de
Rondônia que objetiva contratar junto ao Banco
do Estado de Rondônia S.A, este, agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH,
a seguinte operação de crédito:

Características da operai;ão:
A- Valor. Cr$ 78.021.322.632. (correspondente a 2.283,544l.iPC de Cr$ 34.166,77
emjun/85);

8-Prazos:
1 -de carência: 12 meses,
2 - de amortização: 216 meses;
C -Encargos:
1-juros: 2,5% a.a. (BNH); 1% a.a. (agente financeiro)
2- correção monetâria:- pela -variação da

UPC
3 - taxa de administração: 2%- sobre cada
desembolso;
D- Garantia: vinculação de pan:elas do
Imposto sobre circulação de Mercadorias
(!CM);

E-Destinação dos recursos: execução
de obras de infra-estrutura e equipamentos
comunitários nos conjuntos habitadon_'ªls da
COHAB!RO.
O Corise1ho Monetário Nado-na! pronunciou-se
pelo encaminhamento do pedido, nos termos do
parecer do Banco CentraL-do Brasil que, anali·
sando as finanças estaduais, constatou-que o-endividamento do Estado, após a operação pretendida, permanecerá contido nos limites fiXados peJo artigo z~ da Resolução n" 62(15~ Parcialmente
modificado pelo artigo 1" da Resolução n~ 93n6
e pela Resolução n" 64/85 todas do Senado F e~
dera!.
A Secretaria de Planejamento da Presidência
da República (SEPLAN/SAREM) informou nada
ter a opor quanto à realizaçã_o _do_ empréstimo,
que o Banco do Estado de R-on-dônia S. A. considera viável técnica, económica e financeJrainente.
Assim sendo, concluímos pelo _acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 194, DE 1987

Autoriza o Governo do Estado de Rondônia
a contratar operação de_ crêçlito no vªlor de
Cz$ 78.021.322,63 (setenta -e oito milhões,
vinte e um mil, trezentos e vinte e dois cruzados e sessenta e três centavos).
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-O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Goveino do Estado de Rondônia,
nos termos do artigo 2c da Resolução nc 93, de
onze de outubro de mil novecentos e setenta e
seis, do Senado Federal, autorizado a contratar
op~ra_çã_o __ de crédito ,no _v_alor de Cz$
78.021.322,63 (sétenta e oito milhões, vinte e um
mil, trezentos e vinte e dois cruzados, e sessenta
e três centavos) correspondente a 2.283.544
UPC's de- Cr$ 3.lt166,77, -VigeOte erTI júnho/85,
junto ao Banco do Estado de Rondônia S. A.,
este na qualídade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinada à execução de obras de infra·estfutura e equipamentos
comunitários nos conjunto?_ habitacionais da CO~
HAB-RO, obedeCidas as condiçóes admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. .2'' Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
_Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. Álvaro Dias, Presidente em exercício- Albano
Franco, Relator- Carlos Lyra- Severo Gomes - L~_noJr Vargas - José Uns.

-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Passa~se à discuss-ão do Projeto em turno úni-

co~

fu -discussão. (Pausa.)
t'l_ão havendo quem peça a -palavra, encerro
a- discuSsão.
--- ·
-~AVOtaÇão da matéria proc~der-se_-á na sessão
seguinte, ~oS termos regimentais.
-_ Ó SR. PRESIDÉNTE (José lgnácio Ferreira)
-Jtem_6:.

Dls<:ussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 216, de 1985 (n9 2.929/83,
tJa ·casa -ae-árigem), que altera a redação
da Lei nn 6.251, de 8 de outubro de 1975,
que "institui normas gerais sobre desportos".
(Dependendo da votação do Requerimento
no 1 79, de 19B7, de adiamento da discussão.)
-EM_ vOtaÇãOo requerimento.
OS SrS. -Sehadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Rejeitado.

O Sr. João MeneZes - Sr. Presidente, peço
verfficaçâq de votaçào.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-_Será J~ita__~. y~rificação solicitada pelo nobre
Seilãdor JÓão Menezes.
--A Presicjência vai suspender a sessão por 1O
minutos, acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Está suspe1_1sa a se_ssão.
(Suspensa às 21 horas e 30 m1"nutos, a
- sessão é reaberta às 21 horas e 34 minutos.)

sª.--

ó
P~li>ENTE (JoséJgnácio Ferreira)
-Está reaberta a sessão.
'
É evidente a falta de qUorum. A discussão da
matéria ficará sobrestada até a votação do __requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
- Esgotada a .matéria constante da Ordem do
Dia.
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Vai-s.e passar, agora, à apreciação do Requerimento no 235, de 198,7, /icjo_oo expediente, pelo
qual o nobre Senador Nabo r Júnior solicita autorização para partidpar da delegação brasileira à
42' Sessão da Assembléia Geral da ONU.
A matéria depende de parecer da Comissão
de Relaçóes Exteriores.
Solicito ao nobre Senador Alfredo Campos em i~
tir o parecer.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Para emitir parecer.} Sr. -Presidente, Srs. Sena·
dores:
O Senhor Nabor Júnior é convidado a participar
da Assembléia Geral das Nações Unidas, e o parecer da Comissão de Relações Exteriores desta
Casa, COJl10 não poderia deixar de ser, é favorável.
ESte, o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O parecer é favorável.
_
A-votação da matéria fica adiada, em virtude
da falta de quorum.
A Presidência registra a presença, na Casa, da
figura ilustre do eminente criminalista, nacional·
mente conhecido, respeitado~ admirado, Dr. Carlos de Araújo Lima.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Leite
Chaves.

-

OSR. LEITE CHAVES (PMDB-PR Pronuno s_eguinte discurso.) - Sr. PreSidente, Srs.
Senadores:
Chegou às minhas mãos uma carta da União
Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco
do BraSil, que se faz capear de uma outra encami~
nhada ao Ministro da Fazenda. O assunto versa
sobre os serviços de compensação de cheques
do Banco do Brasil e, também, sobre a continuidade dos seus serviços de processamento de daC:i~_

dos.
Depois de_ uma greve recente, teria declarado
o Ministro da Fazenda, ou uma autoridade do
setor financeiro, que o Banco do Brasil fora autori·
zado a estudar a possibilidade de suprimir os seus
serviços de processamento de dados, os seus serviços de computação, que passariam para a atividade privada, ao mesmo tempo em qUe a compensação de cheques passaria a ser feita, também, pela rede bancâria privada nacional.
O Signatário da carta, Sr. Cyri Verçosa, em nome
dos minoritários, faz longas considerações a res~
peito desses casos todos, mostrando que, de um
tempo a esta parte, o Banco Central tem sido administrado por funcionários de bancos particulares,
indLisive Cita UrTI deles, o Sr. Fermão Bracher, que
intencionalmente teria causado ao Banco do Bra·
si!. em decorrência de operações ruinosas, prejuízos de 4 bilhões e 600 milhões de cruzados. E
teçe considerações também, Sr. Presidente, sobre
a ilegalidade de uma determinação: como retirar
do Banco do Brasil a comp-etência exclusiva da
execução dos serviços da compensação de cheques, quando a própria Lei nc 4.595, de 31-12~64,
em seu art. 13, indso IV determina essa exclusi·
vidade?
Sr. Presidente, eu tenho sido testemunha de
todos esses_de_smandos, e por diversas vezes os
denuncie[ nesta Casa, sobre tudo no tocante às
investidas insidiosas de bancos particulares con~
tra o Banco do Brasil, em seus interesses legítimos.
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Há uns 8 anos fiz, aqui, um discurso dizendo

que São Paulo estava se tç.rnando a ChiCago, a
reunir os gângsteres financeiros do Pais. A realidade atual é mais grave ainda. -- -:
_
To dos temos conhecimento de que grandes

aglomerados, como Banco ltaú e o Bradesco,
resolveram unir-se para destruir o Banco do Brasil. Eles se conscientizaram de que somente através da destruição do Banco passariam a ser-organizações financeiras expressivas, tanto externa
quanto externamente. Ess~s Ba_n_çgs têm praticado verdadeiras ignomínias, à socapa, Sr. Presidente, de suas influências.
Antigamente, gestionavam no sentido de que
ministros da Fazenda fossem da sua simpatia,
mas se tornaram tão ousados que passaram a
indicar esses próprios Ministros, ao tempo em
que os Presidentes e Diretores do Banco Centra!
são empregados seus, subalternos seus, compraM
metidos a defenderKlhes o interesse contra a causa pública. Então, uma organizaçà!' como OJ:,ar:'J·
co do Brasil, um setor em que a Nayão se exeicita
ilrlanceiramente, está sendo erodido através dês~
sas organizações altamente comprometedoras
dos interesses nacionajs.
··
Aliás, é muito estranho que esse Sr. FerÍ1ãà
Bracher, depois de insucess_o na adtniõistração,
volte a exercer funções preeminente_s no setor
fmanceiro nacionaL São gângsteres, Sr. Presidente. Isto parece até dur_o dizer, nesta Casa, mas
são verdadeiros gângsteres. Os bancos particulares, com alguma exceção, são hoje atividades
marginais, sem respeito à lei. Eles, além de assa-·
carem de vilipendiarem o povo, usam influências
terríveis junto a governos sem maior seriedade
para tirarem os maiores proveitos e obterem as
maiores vantagens.
Já pensaram V. Ex" no fato de saírem das m~º-~
do Banco do _Brasii c,_ çompensação nacional de
cheques, para que eles mesmos a façam? Todos
têm conhecimento de como eles procederam_ em
relaç_ão aos depósitos do INP5. Antigamente essa
instituiçã.o cobrava as SU<;l$ própriaS éôfitríbuições.
Os bancos obtiveram con<::essão ele fazer essas
cobranças e sabem o prejuízo que deram à Nação.
Basta dizer que arrecadavam importâncias vultosas, ficavam com elas em depósito e, ao mesmo
tempo, emprestavam ao -Governo essas mesmas
importâncias a juros extorsivos. To dos conhecem
a história do Banco do Brasil; foi fundado em
I 808, uma das organizações mais sérías. Durante
a vida toda G Banco do Brasil exerCitou, inclusive,
as funções de BancÕ Central.
Desde 1808 até o_golpe de_}964, o Banco
do Brasil exerceu as fuiJ.ções de Ba_nco__ Central,
através da Sumoc, e- nunca, Sr. Presidente, se
levantou uma suspeita ?f>bre a seriedade· d.essa·s
atividades. Bastou que se criasse o Banco Central,
e aqueles funcionários sérios do Banco do Brasil
se aposentassem para que tal órgão passasse a
ser fonte dos maiores desmandos contra os interesses naciooa_is e a moralidade da adminiStração
financeira.
O Banco Centro::~t_Sr. Presidente, tem sido um
reduto de administradore:s desonestos, origihârios, na maioria das vezeS, da indicação de redes
bancárias particulares. Estou dizefiâo iSto- no Senado, o que pareceria díficil. Aliá~.. vamos pedir,
oportunamente, a in5:talação_ c!_e uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para que ·a Nação se
estarreça ante o que o Banco Central tem feito
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nestes últimos anos. Quem ouviu alguma reclam.ãç-áõ até agorã, sobre isso?
·como-se nãó bastasse tudo isso, Sr. Presidente,
querem ainda fazer a computação dos cheqUes.
Ficariam. os banco? partí~ulares, inclusive, com
o cohhedmento do.s segredos baf!cários da maior
organização brasileira.
Uma dessas organizações já conseguiu até
mesmo confeccionar todo talonário de cheques
do Banco do Brasil, o que não deixa de ser censu"
rável.
Sr. Presidente, peÇo a transcris;ão desta carta,
para que integre o meu discurso, Aliás, logo que
a Constituinte termine os seus serviços, vamos
pedir a instalação d_e uma Comls$_ão de lnquérTtO,
para estudar os crimes que o Banco Centr~l tem
perpetrf!dO contra o interesse nacional. Excluo
dessas observações o atual Presidente do Banco
Centra{, que parece inSpfrar"se em outros prin"
ciptos.
O Banco do Brasil é a Nação que se exerdta
financ_eiram~nte, e de .w!S: anos a esta parte ele
só tem sofrido restrições para favorecer a rede
particular nacional. Aliás, saiba o Senado que os
bancos chegam a ter poderes que nunca organização nenhuma no round9 teve até hoje. Saibam
que os ban~os, através da lei de alienação fiduciária, podem julgar em causa própria. O princípio
lega! é que ninguém pode ser juiz em causa pró·
pria. Pois no Brasil os bancos são juízes em causa
própria. Se eles financiam um automóvel, financiam maquinaria, mediante alienação fiduciária,
eles são os senhores da oportunidade da venda
e do preço, sem prestação de contaS a ninguém.
Sr. Presidente, temos alongado demais esta
sessão, e o assunto é muito complexo. Quero
fazer o registro desta carta, encaminhada, certamente, a diversos Senadores e Deputados, pela
União Nacional dos Acionistas-Minoritârios do
Banco do Brasil, apreensiva com essas violações
orquestradas, qrganil:adas por grupos terríVeis,
----que-atuam--permaneqtemente contra os ihteré~
ses na.donais.
~A carta, cuja transcrição solicito, oferece dados
valiosos a que possamos melhor fiscalizar a atuação da admirliStração do Banco Central. A nova
Constit_uiçªº· de forma salutar, co11dlciona a nomeação do Presidente daquele órgão à aprovação
do Senado. Isso já constitui garantfa de que no
futuro seja ele melhor administrado e, por via de
.cons.e._qüência, melhor protegidos o interesse e
a mor~:didade pública do setor.
DOCUMENTO A OOE SE REFERE OSE. NADOR LErTE CHAffS EM SEU DISCUR--SO,

(JNIÃO NACIONAL DOS AOONISTAS MINORITÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL - (JNAMJBB

-"SfCausa nostra iusta est, pro nobls Deus"
Belo HorizOnte (MG), 26 de outUbro de 1987
Exm~sr. Dr.
t="ranciscO Leite Chaves
M: O._ Senador da República
Co'figfeSso Nacional
Bfasllia- D-istrito Federal
Senhor Congressista,
DtFESA DO BANCO bo BRASIL- Estamos
anexando cópia de telex expedido aO excelenw
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tissimo Senhor Ministro da Fazenda, Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, protestando contra a extinção
dos Centros de ProceSsamerit6s do BB e a trans"
feréncia dos Serviços de Compensação de CheK
ques para os bancos privados.
2. Revestindowse a matéria de_inter~sse fundamenta! para os destinos do Pai.$, ao fazerriios o
presente encaminham~nto, estamqs certos de
que poderemos contar- com o apoio de Vossa
Excelência, se possível com pronunciamento no
CongressO Nacional, Çl._ fim de evitar mais este
golpe contra nossa centenária instituição.
3. Sem outro particular valemo-nos do ensejo
para apresentar a Vossa Excelência os protestos
da mais alta estima e distinta consideração.
União Nacional dos Acionistas Minoritários do
Banco do Brasil - UNAMlBB - Cyro Verçosa,
Presidente
Exm• Sr.

Dr. Luiz Carlos Bresser Peieira
M.D. Ministro da Fazenda
Ministério da Fazenda
Brasília - DiStrito Federal
Excelentíssimo Senhor Ministro:
A imprensa nacional tem noticiado que o Banco
do Brasil deverá promover estudos para a transferência dos seiViçqs de Compensação de Cheques
para os bancos privados e também a extinção
dos seus centros de processamento de dados,
sob recomendação de V. Ex'
2. O motivo gerador de tal determinação, segundo argumentos de Vos~a Excelência, é a eclosão de movimentos grevistas no seio do laborioso
funcionalismo do Banco do BrasU. como se não
os houvesse entre outras instituições.
3. Sem pretender entrar no mérido das reivindicações salariais e dos dissídios coletivos do funcionalismo do BB, de alçada dos Tribunais do
TrabalhO, embora entendamos serem os servidores o maior patrimônio que possui o Estabele-ciniénto de Crédito para, competentemente, alcançar suas metas em prol do desenvo[vimento
nacional. sem consumir verbas do Tesouro Nacional e graças ao seu próprio lucro operacional,
sentimoKnos na obrigação, conforme estipulam
nosso Estatuto, de defender o Banço do Brasil
contra seus sabotadores e !embramcs a V. Ex"
os seguintes aspectos:
a o movimento grevista, usadO por V. &. não
poderá validar esta decisão porque igualmente
ocorre no Banco Central, conforme _aconteceU
recentemente;
·
·
b) a intenção de Vossa Exc~lênc;ía fere o contido no artigo 13 e no inciso IV, do a~go 19
da L~i n? 4.595, de 31-12-64, que estipula a exclu"
sividade do Banco do Brasil na e_xecuçãO- dos
servíços de compensação de cheques e nos deK
mais serviços que o Bacen não pode executar;
c) s_e há_d_a parte de V. Ex' a intenção de saltar
por c:ima do diploma legal já referido, pretendenK
do o desrespeito à votação da matéria pelo Congresso Nacional, indagamos se não seria, igualmente, o caso de, escutados os interesses dos
brasileiros:! - transferir para o BB, pelo mesmo motivo
de greve, as funções normativas do Banco Central, que sempre foram adotadas, no curso dos
seus:23 anos de exist~nc;ia, em. consonância com
os interesses dos banqueiros privados, ein prejuízo do Banco do Brasil, da Nação, das classes
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produtoras e do povo brasileiro, desde que chega
atê a me~cer o apelido de "Sindicato dos BanM
queiras";
·
.
II- transferir para o nosso principal E_.$~bele
dmento de Crédito as funções de fiscalização que
o Bacen nunca executou corretame"nte e que foram cumpridas com eficiência durante décadas
pela Sumoc, através do 86, época em que inexistiam os "eso1;1tros" que hoje Presendamos no
sistema financeiro nacional;
llf- transferir as funç_ões de F emento que o
Banco Central açambarcou do BB e não tem experiência, tradição e nem estrutura para executar,
uma vez que não possui a rede de agências e
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mentida a nossa_ ~uspetção com atitudes concretas- de V..
cabendo~Jhe impedir mais esta trama
contra_~ Ban~ -do __l?rasil, oportunidade da qual
nos --~lemos para apresentar nossas cordiais e
muitÇ) respeltosãs
Saoód8ções.
União Nacional dos Acionistas Minoritários do
Banco do Brasil - _UNAMIBB - Cyro Verçosa
--: Presidente

ex•

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio- Ferreira)
-

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo

Mel\o.

OSR. ÁUREÓ MEllO (PMDB -MI. Pronuncia o seguinte_ discurso. Sem revisão do ora4. Notamo_s, isto sim, propósito de V. Ex de
dor.)- Sr. Pre$dente e Srs. Senadores:
convocar para o Ministério da Fazenda inimigos
No dia de hoje, por força c:!e lei, festeja-se, em
históricos do BB, amigos íntimos dos bancos pritodo o Brasn, o Dia da Cultura.
vados, como o Sr. Fernão Bracher, responsável
Esse acontecimento já foi devidamente revepor prejuízo ao BB na ordem de 4,6 bilhões de
renciado no Palácio do Planalto, na tarde de hoje,
cruzados., além de engavetar matérias de seu inteco_m a presença de todos os representantes dos
resse, quando Presidente do Banco Central e o
vários segmentos culturais do Pais, bem como
Sr. Manilson Nóbrega, hoje Secretário-Geral do
de intelectuais e d_e_pessoas voltadas para a ciênMinistério da Fazenda;
cia e para a sensibilidade criadora.
Aqui, no Senado, é _uma grande_ alegria para
5. estranhamente não temos visto, de sua parmjm, -neste apagar das luzes 9esta sessilo, trazer
te, o combate às taxas de juros abusivas cobradas
o contentamento de todos nós, de toda a classe
pelos bam::os privados sob os aupícios do Bacen
cultural brasileira, pelo grande evento que, reale nunca tabeladas, nem o mesmo ímpéto para
mente, evidencia as características de uma Pátria,
condenar o reajustamento salarial do Banco CenNação. civilizada, onde o interesse pela cultura
tral, como fez o do Banco do Brasü, usando pesos
se avoluma cada vez mais, havendo sem dúvida
diferentes à mesma medida, acabando por acusar
um_af]uir.de interesse e de gente na direção das
injustamente o respeitável e íntegro Ministro Marcelo Pimentel, desejando, ao que parece, provocar- casas de ensino, que se mais não são repletas
é porque a própria 1nfra~estrutura ec;onômico-fio desmantelamento da pirâmide funcional do BB,
mola propulsora do estabelecimento que somos nan_çeirci' ao País assim não comporta.
O brasjleiro é sem dúvida, pelas suas próprias
obrigados a respeitar.
características de miscigenação, laboratório que
6. Com a equipe hoje formada, acreditamos
é, este.País, do mundo, abrigando povos de todas
que sortfente providências como a ameaça de
as _.colorações, numa vivência da própria supreextinção dos Cesec e a retirada da compensação
de cheques do Banco do Brasil poderão surgir
macia da humanidade, _que em sua fusão absoluta
significa paz, amcir, evolução, grandeza e ascendo bojo desse Ministério, ao passo que esperamos
dência sobre toc:fos.os outros seres da Criação.
inultilmente a atuação de V. _Ex" no sentido de
Dessa maneir~._ na data deste. evento, é para
resguardar os seus legítimos direitos, tais como:
mL·-rl uma alegria~ nalllinhtfmodestã-quandade
a_) o pagamento dos servlços que a instituição
de escritor, trazer ao consensQ dos meus eniiexecuta para o Tesouro Nacional, até hoje objeto
nentes pares, dos legisladores desta Casa de ponde inominável procrastinação;
b) o cumprimento do disposto no inciso 11, deração e de lucidez, a lembrança da grande data
que, realmente, comove e sensibiliza a grande
da Lei, n~ 4.595, determinando que ..ao Banco
classe pensamental brasileira e toda a coletividade
do Brasil competirá, como executor dos serviços
bancários de interesse do Governo federal, rece- deste imenso Pais.
É propósffiilnieiite, sr. President€, que estou
ber em depósito com exclusividade, as disponibifalando aqui, nesta cadeira, que pertence de direilidades de quaisquer entidades federais, civis, milito ao Líder do PDS, porque quero precisamente
tares, departamentos e entidades em regime especial de administraçllo, deixando com sua omis- recoraar que, neste mesmo local, nt::sta mesma
cadeira, era 'rue o Senador Jorge Kalume, que
são, que esses recursos oficiais· Sejam carreados
infelizmente não se_ encontra nesta Casa, embora
para a rede bancária privada, inclusive bancos
estrangeiros, que os empresta- a-juros sufoCã.ntes continUe atuando proficuamente em todos os
campos da cultura, da politica e da atividade brasipara os setores produtivos.
7, Estamos enviando cópia do presente telex leira, proferira ele as :;.ua,s manifestações, e aprepara o muito digno Presidente do Congresso Na- sentou_ .,.o consenso dos eminentes pares e dos
cional, Dr. Ulysses Guimarães, solicitando-lhe demais Parlamentares do Poder Legislativo a progestões para evitar a extinção dos centros de pro- posta da criação do Dia Nacional da Cultura, em
homenagem, precisamente, à data de aniversário
cessamentos e a retirada da compensação de
cheques do Banco do Brasll e também para depu- do grande homem-símbolo da ciência, do pensamento e da criação brasileiras, que foi o jurista
tados, senadores de vários partidos.
e Parlamentar Rui Barbosa. ___ ~8. Lembrando que a intenção de V. Ex" não
Eittao, numa homenagem, que Se e.$1:ende teméoindde com os pl'cipõsítos de "fortalecimento
do Banco do Brasil" prometido- pelo Excelentís- bém_aJorge Kalume, quero, Sr. Presidente, manislmo Senhor Presidente da República, em grande festar o nleu jóbilo por este grande acontecimenmanifestação de convicção patriótica, salienta- to, e d.emonstrar a Y. ~ a certeza de que o
Dia da Cultura é o dia realmente que inflama,
mos nossa apreensãô e gostaríamos de ver desa história do 88.

Sexta-(eira 6

2691

avassala e faz com qÚe os braslleiros se sintam
realmente regozijados por este aconteciment<i.- _
Casualmente, encontra-se, nesta Casa, uma express~o de cultura que, por assim dizer,_em função dos próprios ditames do destino, veiQaté
ela nesta data, que é o meu conterrâneo Cãrlos
de Araújo Lima, criminalista em érito, para o iju.!l
S. EX' o Presidente José lgnácio Ferreira p_ed!u_
a minha atenção, eu que não havia visto o êniinente juristã e cÕ-nterràneo, na galeria de hgnra
desta Casa.
Então, !10 Dia da Cultura, é muito importante
que um expoente do nosso pensamento e do
conhecimento jurídico deste País se encontre presente, assistindo aos nossos trabalhos e às manifestações dos Srs. Senadores.
Quero, portanto, referendar, sublinhar e ratificar
a menção que V. Ex.e, Sr. Presidente, fez, há instantes passados, desta presença ílustre nesta casa,
que é, por sua vez, partícipe, elo e pérola de uma
linhagem de homens voltados para a cultura em
minha terra, através do s_eu genitcr, que foi o e.S~ci,._
tor Benjamim Lima, jornalista dos mais llustres,
do seu primo e escritor emérito, que foi Cláudio
Araújo Lima, psiquiatra dos mais profundos e literato _dos mais expressivos e, ainda, do gr~nde
mestre Araújo Lima que edificou como se fosse
um plinto imortal. uma colunata marmórea e imperecível, aquele livro fantástico, chamado-:~
Amazônia, a terra e o homem", em que se estuda
o grande vale verde e seus habitantes com aquela
píoficiéncia e, ao mesmo tempo, a força caudalosa dos rios que se movem na superfkie dã terra
enflorestada.
Conciuo, Sr: Presidente, nesta oportunidade,
afirmando que para o dia da cultura diversa~__homenagens foram feitas em todos os recantos deste País e em B~:asília, especialmente, diversas sessões foram realizadas, entre elas a posse da nova
diretorla da Casa do Poeta, presidida por Maria
de Lourdes ~eis 1 e da qual tenho a honra de ser
o ·Jo.\iicE\~Piesidente.
Desejo que os proQraffiãS--CU-Jtu;ais do -nOs~~
Pats se expandãm cada ·vez mais, para que a civilidade, a lucidez e o bom senso sejam peculiaridades da nossa c_onduta _em sociedade, a fim
de que este País, este povo, esta terra, esta Pátria
se ampliem e se aperfeiçoem maravilhosamente,
elevando aos planos imarcescíveis às qualidades
e a capaddade do ser humano no seu sentido
mais ~lto de grandeza e de perfeiçáo. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jo?é Ignádo Ferreira)
- ConCedo a palavra ao nobre Senador -Ffandsco Rollemberg.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBÉRG
(PMDB --SE. Pronuncia o seguinte discUrSo)
-Sr. Presidente, Srs. Sm1adores:
Fomos visitado por vários servidores de nível
médio da administração pública direta e irtdifeta,
portadores de diploma de curso superior, que alegam estar aguardando, há muitos anos, lhe_s__seja
facu1ta.da a ascensão funcional especlal, a fim·de
que possam usufruir os benefícios dos cargos
cujas atividades já exercem de fato, mas não-· de
cüreito.
Esses servidores, provenientes de vários mínistêrlos, mol>ili.zaram-se durante cinco meses; apartir-~jio corrente ano, em defesa ele seus
interesse5,el:onstituíram uma comissão especial,
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que se encarregou de levar suas reivindicações
ao Ministro Alulzio Alves, da Secretaria Especial

de Administração Pública (SEDAP). Reconhecem
eles a boa acol~ida que lhes foi dispensada por
S. Ex•, que, mostrandoMse sensível aos seus argumentos, aconselhou-os a apresentar uma proposta concreta que consubstanciasse as suas aspirações.
Assim incentivada, a Comíssão Pró-Ascensão
Funcional Especial promoveu estudos que incluíram a avaliação e o levantamento n_umérico dos
servidores a serem abrangidos pela medida, após
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Presçreve o mesmo diploma legal que "a ascensão funciOnal somente poderá efetivar-se se
comprovada a existência de recursos orçamentários disponíveis para fazer face à despesa decorrente, quando a indicação recair em vago, mediante certificado de disponibilidade Orçamentária, expedido pela Secretaria de Planejamento da
Etesidênda da República." (art. 13.)
Vê-se, pois, que são requisitos essenciais para
a ascensão funcional: existência de vaga; habili@.ç_ão_ em processo seletivo (concurso interno);
e existência de recursos orçamentários.
Ora, os seiVidOres de nível médio, portadores
de âiploma de curso superior, sentem-se profundamente injustiçados, pOrque o- Decreto-Lei no
2280, âe 16 de dezemPro de 1985, efetivou os
se"r'Vidores de tabelas éspeciais, sem levar em cOnta a existência de vagas, nem a disponibilidade
financeira. Sabemos, porém, que os "tabelistas"
foram classificados após habilitação em proc.:esso
seletivo e aproveitados nos cargos que já exerciam, autorizados pela tabela especial, passando,
então, para o quadro pennanente. Não houve aumento de despesa.
Acreditamos, porém, que, se os servidores. de
nível médio da Administração Pública direta e indireta, portadores de diploma de nível superior, já
executam funções de nivel universitário, c_onforme
afirmam, cabe-lhes inteira razão em pleitear o seu
enquadramento definitivo. Trata-se de uma ques~
tão de justiça. Neste c.:aso específico, torna-se de
somenos importância a existência de vagas e de
recursos: elas tê_m de ser criadas_ e os recursos
alocadoS, para repai'ar uma falha de adininistração. Parece-nos que não se poderia prescindir
apenas do processo seletivo.
Por isso, dirigimos um veemente apelo ao Ministro Aluízio Alves, titular da Secretaria Especial
de Administração Púb]ica da Presidência da República, para que analise com a atenção devida e
prontãmen:re-asreivindicações dos dtados servidores, e determine as providências necessárias
ao seu aproveitamento definitivo nas funções que
já exercem de fato.
Era o q4e tinha a dizer. (Muito bem!)

o que elaborou projeto de decreto-lei, exposição
de motivos e, inclusive, instrução nonnativa, que
ofereceu ao Ministro da Administração a título
de colaboração.
Não tivemos acesso--a esse trª'b_alho, que teria
sido devidamente apreciado pela Secretaria de
Recursos Humanos da SEDAP, Com a qual a Co~-
missão Pró-Ascensão Funcional Especial manteve entrosamento constante atendendo prontamente a todas as suas exigências. Consta,- m-esmo, que o Ministro Aluizio Alves teria elogiado
o trabalho apresentado e prometido deferir o pleito dos referidos funcionários no dia 28 de outubro.
Assim, no Día do Fundonário Póblico, por ocasião da solenidade realizada no Palácio do Planalto, quando foi encaminhado o Plano de Ca~
reira e foram adotada_s outras medidas concernentes à propalada reforma administrativa, esperavam os servidores de nível médio, portadores
de diploma de curso superior, ver coroados de
êxito os seus esforços. Decepcionaram-se, porém, ao ver procrastinado o atendimento de su~s
reivindicações. Tendo eles_ interpelado o Dr. Marcondes Mundim, titular da Secretaria de Recursos
Humanos da Secretaria Especial de Administração Póblica, S. S• alegou "a existência de problemas que exigem estudos mais profundos'',
Estranhamos a falta de definição da Secretaria
Especial de Administração Pública em relação à
matéria, que, a nosso ver, já está prevista em lei,
mais precisamente, no Decreto n9 85.645, de 20
de janeiro de 1981, que "regulamenta o instituto
de ascensão funcionaJ a que se refere a Lei n9
O SR. PRESIDENTE (José lgnâclo Ferreira)
5.645, de 10 de dezembro de 1970". Assim pres--Concedo a palavra ao nobre Sermdor Odacir
creve o art. 2 9 desse decreto.
SoMe$.
"Art. 2 9 A ascensão funcional consiste
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Prona ele1ação do seavldor da categoria funcionunCia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente,
nal a que pertence para categoria funcional
Srs. Senadores:
.
.
do mesmo ou de outro grupo dentro domesVolto a esta tribuna para, novamente, abordar
mo M.inistério, órgão integrante da Presidêno problema da crise energética do Estado de Roncia da República, órgão autônomo ou autardônia, visto hoje sob um ângulo novo, o do emprequia federal.
sariado rondoniense, aqui representado pela F eParágrafo único. No âmbito do Ministério
deraçã_o das Associações Comerciais e lndusJriail:!o
da Previdência e Assistência Social poderá
do Estado, na pessoa de seu Presidente, o emprehaver ascensão funcional de servidores intesário Luiz Malheiros Tourinho.
grantes de órgão ou entidade diversa daquela
Tra~~se de ·discurso pronunciado pelo Presipara a qual se efetivar o processo seletivo, dente daquela entidade,_ quando da realização do
desde que inexista a categoria func.:ional no Seminário "lluminação - Enei'gia Pró-Rondôórgão ou entidade de origem."
nia", !_evado a efeho em Porto Velho em. 29 de
outubro_ último.
O processo seletivo para fins de asc:ensão funMais- 'que uma peça de oratória, o discurso a
cional baseia-se em ~oncurso interng e realiza-se
anualmente, em havendo vagas, e depende de que .mê: refiro- reflete -o- descortino d~ quem o
pronui}~_iou e a voil.tade férrea do empresailado
prévia autorização da Secretaria Especial de Administração Públic:a da Presidência da República, de minha região nC? sentido de, contra tudo e
órgão responsável também pela regulamentação contra todas as adversidades, encontrar soluções
para os entraves ao de_simvoivimento daquela imdesse processo, pelo qual um terço das vagas
portantíssima parcela do Território NacionaL
é preenchido.
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Tecendo um retrospecto da história rondoniense desde_a presença do Oener.;~l Cândido_ MarianO
ROndon, que nos legou seu nome, o Sr. I..,.!.Jiz TouOnho: r~_g_lstra-o Seminário como o ·:_Ma~ço Zers.>'',
não do desçobdmento, mas do despertar da região para o desenvolvimento, do qual ,a principal
entrave é a deficíência na g:::ração e distribuição
de energia elétrica-, que atinge desde_Por:to Velho
até o mais distante rincão do Estado,-com usinas
termoelétricas importadas, obsoletas, de alto custo de operação e manutenção, registrando longos
penedos de paralisação em decorrência da dificu1dade na importação de peças ae reposição.
O problema, diz ainda o empresário, se agrava
pela falta de téCnicOS esPeCializados na manutenção do equipamento, os quaiS têm que ser
buscados erri centros maiores, COm elevados custos adicionais para a ELETRONORTE.
Citando as "características singulares" do Esta~
do de Roliãofti8., ComO: a eXploSão demográfica
que fez a população saltar de 200 mil habitantes
em 1980 para cerca de um milhão e meio nos
diaS atuais, o Sr. luiz Tourinho não se esquece
da força ecoriôni.ica do Estado - 29 produtor
de cacau e cassiterita, 3 -produtor de ouro e 7~
produtor de grãos, requerendo ainda braços novos para ·a-eXploração das fecundas manchas de
terra ainda inexploradas -, escoadouro natural
pata- a rhão-'de-obra ociosa do Nordeste e das
demais regiões. É necessário, acehtua o líder e_mpresarial, que se estimule a retomada dO fluxo
migratório, a começar da eletrificação de todo
o Estado.
O empresário lembra trabalho da ELETROBRÁS, em 1983, intitulado "Plano 1ntegrado para
Atendimento às Necessidades de Energia Elétrica
do Estado de Rondônia", contendo projetas e programas, além de indicar diversos pontos de aproveitamento de nossos re<:ursos hídricos na operação de micro e miniusinas. Lamenta, contudo,
que a aÇáo govemame_ntal venha Sendo, no encaminhamento das soluções, "fragmentâtia", colil
interrUpçõeS e adiamentos generalizados.
Com a fé e o otimisni.o típiCos do empresário
vencedor, do pioneiro bemMsucedido, Luiz ToiJrinho revela ainda esperanças de ver implantado,
a curto e médio prazos, o complexo sistema de
aproveitamento do potencial hidrelétrico, pela
construção de diversas micro e miniusinas, bem
como algumas de médio porte.
Em síntese, temos aqui llin libelo admirável
de denúnda, ao mesmo-tempo que· um hino de
esperança no futuro de Rondônia, de que requeiro
a transcrição nos Anàls do Sehãdo Federal.
Et\:(O que-tiitha a dizer. (Multo bem!)
6

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- COncedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
Campos.
-- -- ---0 SR. ALFREDO CAMPOS (PMD8 ~ MG.
Pronuncia o seguinte discurso.).- Sr. Presid.!;m_te,
Srs. Senadores: - .
.
. .. .
Em duas datas que se seguem cronologica~
mente, o mundo comemora, a 24 de outubro,
o Dia das Nações Unidas e, a 25 de outub~o.
o Dia da Democrada.
É sugestiva a proximidade de tais datas, Srs.
Senadores. em um mundo que, por um lado,
arregaça as mangas e_ finca cotovelos em mesas
de- negoCiação de paz e que, por outro lado, afia
as garras para melhor tirar o sangue dos que
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ousam atravessar os caminhos de seus interesses
menores.
União e Democracia deveriam sempre cami~

nhar juntas, não apenas em um simples calen-
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que precisamos manter acesa a flama que incendiou povos e raças, em toà<!s as épocas da História
da Humanidade, na busca da paz, da vida e da
liberdade. (Muito bem!)

dário, maS nas suas exigências, aspirações e

ações, no ideal que eleva os povos à condição
de gente, muito ac:lma da mera condição de mas.

sa.
E o que é Democracia, Sr. Pre.Sid~nte, Srs. Se._
nadares?
Se nos ativermos à definição clássica que os
gregos legara~ aos séculos futuros, cUremos que
é "o Governo ·da povo, para o povo, pelo povo",

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão, convocando uma sessão extraqrd_inária a realizar-se terça-feira, dia I O,
às 21 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA

E a verdade é .que através dos tempos, em confrontos.dlretos'ou indiretos com o autoritarismo
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dos regimes de força, vem mantendo aceso a
facho da esperança dos povos, de gente, daqueles

que aspiram ao direito de ser livres.
Em discurso pronunciado na Câmara dos CO..
muns da Inglaterra, em 1947, há quarenta anos
portanto, já disse Winston Chu~~Chill que "ninguém
pretende que a democracia seja perfeita ou sem
defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior
forma de governo, salvo todas as demais formas
que têm sido experimentadas de tempos em tem~
pos".
Realmente, nenhum regime até hoje inventado
pelo homem atingiu a perfeição. Mas, entre todas
as formas de governo a Democracia é aquela
que, mais de perto, satisfaz a ne.cessidade de realização do ser humano, que busca, cada vez mais,
afirmar-se como gente.
Entretanto, Democracia é uma conquista diária
dos povos, é o fruto de batalhas que envolvem,
por um lado, os ideais do homem que sonha
com a liberdade e, por outro lado, os interesses
mesquinhos dos que pugnam apenas pelo seu
individualismo.
Vivemos, nos dias que correm, momentos de
grande tensão mundial. Hoje, mais do que nunca,
devem os povos dar-se as mãos em gestos de
solidariedade e de pres_eJVação dos reais valores
da humanidade. Necessário se toma aprender a
conviver- os primeiros Mundos entre si, ambos
com o Terceiro Mundo, poderosos e fracos, desenvolvidos e carentes. Indispensável será que esqueçamos as armas e que- cuidemos, no Hoje
e no Agora, em não eliminar os povos mas, Sim,
em eliminar a fome dos povos.
As Nações Unidas vêm exercendo, em pleni·
tude, através dos anos, sua elevada tarefa de mantenedora da paz, em_um mundo conturbado pelo
egoísmo de grupos.
Mas não é apenas entre Nações diversas que
os conflitos florescem. lntemamente também, o
que vemos acontecer no mundo, em tantos países, é a luta - armada ou não - que divide
irmãos e ãniqüüa aspirações de liberdade. E essas
lutas intestinas somam preocupação, pânico, terror, àquelas oriundas dos conflltos externos.
É ali, no âmago dos estados constituídos como
Nações, que a DemOcracfa poderá implantar a
ordem e o desenvolvimento.
Precisamos, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, manter incólume e atuantes a Democracia
e as Nações Unidas - instrumentos que preservam, ainda que em equilíbrio instável, a paz entre
os seres humanos. Não importa se somos ameri·
canos, europeus, africanos, se pertencemos à raça branca, negra, amarela. Importa, isso sim, que
somos todos seres racionais, que somos homens,

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 13, de 1985 (n~ Bl/85, na Câmara
dos Dep,utados), que aprova o texto do acordo
comercial entre o GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa, finnado em Brasilia, a }9 de agosto de 1984,
tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 16, de 1987,
da Comissão

-De Reja~óes Exterioreo.

-2Votação, em turno úilico, do Projeto de Decreto
Legislativo n_9 21, de 1985, (n~ 73/84, na Camara
dos Deputados), que aprova o texto do acordo
básico de cooperação cientifica e técnic~. entre
o Govem9 da República Fedératlva do Brasil e
o Governo da República Democrática de São To~
mé_eJ?ríncipe, assinado em Brasma, a 26 de jUnho
de 1984, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 17, de 1987,
daComfssão
-

De Relações exteriores.

_,_

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 25, de 1985 (n~ 88/85, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do acordo
cultural entre o Governo da" RePública Fed_erativa
do_ Brasil e o Góverrio do Reino do Mai-rocos,
concluído em Fez, a 10 de abril de 1984, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 18, de 1987,
da Comissão

-De Relações Exteriores.

-4Votação, em turno único do Projeto de Resolução n~ 193, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a rea1izaroperação de créclito
externo no vàlor de US$ 174,000,000.00 (cento
e setenta e quatro milhões de dólares norte-americanos), tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

-5Votação, em turno único, do Projeto de R"esolução n~ 194, de 1987 (apresentação pela Comissão
de Econom_ià _como.. ·ço_ndusáo de seu parecer
n9 19, de 1987), que autoriza o Governo do Estado
de Rondônia a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 78.021322,63 (setenta e oko milhões, vinte e um mil, trezentos e vinte e dois
cruzados e sessenta e três c:entavos ).
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-6Votação, em turno único, do ReqUerimento no
164, de 1987, do Senador Edison Lobão, solicitando, nos tennos do artigo 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 169, de 1986, de aUtoÍia do Senador
César Cais, que ãliel-a a legislação da Previdência
Social Grbana.

-7Votação, em turno único, do Requerimento n9
165, de 1987, do Senador Edison Lobão, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do P~qjeto de Lei do
Senado no 192, de 1986, de autoria do Senador
César Cais, que estabelece percentual mínimo para preenchimento de vagas no serviço público
federal, estadual e municipal, P<?r-deficiente tisico.

-8Votação, em turno único, do Requerimento n"
166, de 1987, do Senador Edison Lobão, solicitaridO,-nos- termos do artlgci 367 do Regimento
Interno, o desarqu_ivamento do Projeto de Lei do
Senado no 220, de 1986, de autoria do Senador
César Cais, que dis-p~- sObre a construção de
cidades de idosos e dá outras providêndas.

-9Votação, em turno único, do Requerimento n~
167, de 1987, do Senador Edison Lobão, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regirriento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 275, de .1 Q86, de autoria do Senador
César Cais, que sujeita à apreciação do Senado
Federal a escolha dos presidentes e diretores de
sociedade de economia mista.
-lO-

Votação, em turno único_, do Requerimento n~
224, de 1987, de -autoria do Senador [tamar Franco, solicitando, nos termos regimentais, informações ao Poder Exeçutivo à respeito da conta secreta "Delta Três".

-liVotação, em turno único, do Requerimento n"
236, de 1987, de autoria da Comissão Diretora,
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
projeto de resolução no 189, de 1987, que altera
o regulamento administrativo do Senado Fede_ral,
aprovado pela resoluçã9 no 58, de 1973, e dá
outras providências. "

-120iscussão, em turno único, do Projt;to. de Lei
da Câmara no2I6, de 1985 (n~ 2.929/83, na ·casa
de origem), que altera a redação da Lei nQ 6.2.51,
de 8 de outubro de. 197.5-, que ··institui normas
gerais sobre desportos". (Dependendo da votação
do requerimento n9 179, de 1987, de adiantamento da discussão).

-13Discussão, -em turno único, do Projeto de Decrêto Legislãti_vÇ> no 26,_ .de. l ~85_ (No 92/85, na
Ornara dos Deputados), que ·aprova o texto do
acordo de càdp€raÇão técnica e_ cientifica entre
o Govemó da RePública Federativa do Brasil e
.O~;.;.Çj,g::g.Q9;_Qa Tailândia. (Dependendo de parecer).
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Discussão, em turno único, do Projeto de De~

creto Leglslativo no 33, de 1~85, (n~ 10?185, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
acordo de cooperação no campo dos usos pacíficos da energia nudear, celebrado entre o GoVerno
da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da China, em Pequim, a
11 de outubro de 1984 (Dependendo de parecer).

-15Discussão, em turno úoico, do Projeto de Decreto LegislatiVo

no 36, de 1985 .(n" 51/84,_ na

Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
acordo comercial entre o Governo da República
Federativa do Bré!:sil e o Goyemo.da República

Islâmica do Paquisfão_, __ Çõndufdo em Brasília, a
18 de novembro de 1982. (Dependendo de parecer)

-16Discussão, em turno único, dq Projeto.Qe D_~-"
creto Legislativo n~ 5, de 1986 (no 104(85, nª
Câmara dos Deputados), que aprQ\fa o texto dq_

acordo de cooperação técnica, científica e t_ecnoJógica entre o Governo da República Federativa

da

do Brasil e o Góverno
R~pública Dominicana,
assinado em São Domín!;fOs, a 8 de: fevereiro de
1985. (Dependendo de parecer),

-17-Discussão, em turno ó.nico, ·do Projeto de Decreto Legislativo n" 7, de 1986 (n~ 99/85, na Câmara dos Deputados), que ·aprova o texto do acordo
internacional relativo ao serviço de l'adiofusão em

ondas médias, firmado pelo Brasil em 19 de dezembro de 1981, por ocasião da Conferência Administrativa Regional de Radiofusão em ondas

médias (região 2), realizada no Rio ele Janeiro
(Dependendo.de parecer).

-18Discussão, em turno único, do Projeto de Reso~
lução n" 192, de 1987, de a_utoria da Comissão
Diretora, que dá _nov;a redação ao § 1o do art.
405 do Regulamento Administrativo ào _Senaàq
Federal, aprovado pela Resolução no 58, de 1972
(Dependendo de parecer).

-190ficio n? S/45, de _1987_(rt 53/87, na origem),
relativo à proposta para que seja rerratíficada a
Resolução no 38, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no vator
de Cz$ 8.512,000,00 (Dependerido de parecer).

-20-

- --.

Discussão, em turno único, do parecer da Co- _
missão de_ Constituição e Justiça-soBre a Mensagem no 228, de 1987 (n~ 381!87, na origem),de 22 de outubro do 5:orrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do nome do generalde-exército Jorge Frederico ~cbado de Sant'a~
nna para exercer o cargo de Ministro do S_up~rfõi"
Tribunal Militar, em vaga reservada aos oficiaisgenerais da ativa do Ex_érdto, aberta em decorrência da aposentadoria do Mfrl!Stro- Genel"al-deExércifo Túlio Chagas Nogueira.

Discussão, em tumo,.(in_ico. do parecer da Comissão de ConS(itU.içáo e JustiÇ-a sobre -a .mensagem no 229, de 1987 (no 382/87, na origem),
de 22 de outubro de 1987, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à delibe(ação
do senado eScolha do nome do generài-deexército Haroldo Herichsen da Fonsecilparaexer~
cer o cargo de Ministro do SLiperiorTribunal Militar, em vaga reservada aos oficiais-gerierais da
ativa do Exército, aberta em decorrência da aposentadoda do Ministro General-de-Exército Heitor
Luiz Gomes de: NI"!Jelda--:_

ª

NS1vembro -de 1987-_
em _6,_ 2_?% (seis vírgula vinte e sete pot cento),
a partir de 1° de -novembro de 1_987.
_
.- Art. 2" Este ato eritr'a ~rn Vigor na- data de
sua publicação, revogando-se aS dlsposições em
contrário.
·Saia da Comissão Díretorl:i, s·(fE~-rroVernbro'de
1987.- Humberto Lucena --José lgnácio
Fenelra - Jutahy Magalhães - João Castelo - Dfn::eu Carneiro - Francisco RoUem-

berg.
ATO DA COMISSÃO DIRE'rORA

· N• 61, de 1987

A COmisS-ãO Diterora do Sena_dg Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e considerando as disposições constantes do art. 8ç do De(Levanta-se--a Sessão às 22 hor11s e 45
cret9-Lei n 9 2.33:?. de 12- de junho de 1987, remriiUtosi
---solve:
Art. 1~ Os valores de vencimentos. salários,
ATA DA 68· SESSi\0, REAUUDA
salários-família. Qrãtificações e pi"oVertto's dOs ser_
EM 8 de OUTQBRO DE 1987
vidores do senado federat de que tra4l o -~to
(Publicado no DCN (Seção U), de 9,1 0-87)
n 9 59, de 19'87, da COmissão Diretora, ficZ!rnrea~
RETIFICAÇÂO
justados em 6,27% (seis vírgula vinte e sete por
-N~ Pubitc~Ção teiiá nó:-ocrt -(seÇãºJíj;_ d~e
centõ);ã-pa-rtinlt:n? de novembro de 1987.
9-10-87, página 2300, 3• coluna, após ~- fala da
ParáQrafo único. O disposto_ neste artigo aplica-se aos _yalores .<;le salário-base e _gr~tificaç:ões
Presidência sobre as Comunicações dos Srs. S_edos servidores dQ C:entio Grá_fico _:_ CEQRAF e
nadores Chagas Rodrigues e Marcondes Gaçlelha,
inc:lLJa-s~_ por orniss_ão o se,Quinte:
do Centro de lnfOfniática e PrOcessamento de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -. Dados - PRODASEN.
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação
Sobre:..et rn~sa, çomunic<;:~ção .que vai_ser )ida pelo
Sr. 1ç~Secretário.'
- · deste ato cor_~:erá à conta das dotações destinadas
ao ·Senado Federal e aos seus órg~os supervisio·_c:- É-lida a seguinte
nados, no Orçamento Geral da União.
.
-Art. 3o- Este a.to entra eni vigor na ·ciata de
_ o~cion•~26!J81- PFL :. . . .....
sua publicação, revogando-se as disposições em
Br_asm~. 6, de out~~ro d~ 1~87
contrário.
Senhor Presidente:
Sala da ComisSão Diretora, 5 de. nuvembro de
~ Comunico .a Vossa Exc~lên_cia, para os de1987. HUIIlbtorto Lucena- José lgnádo Fervidos fins, que o Deputado Eraldo Trindade
reira - Jutahy Magalhães - João Castelo
-deixa de integrar, a partir desta data, a Comis- -_l>lrceu Carneiro- Frandsco Rollemberg.
são Parlamentar Mista de Inquérito, criada
ATO DA COMISSÃO DIREfORA
pela Resolu_~~o (1° _3, t;le 1987(CN, para apurar
denóncias r~e_rentes__a_ uma conspiração inN• 62, de 1987
:oc t~macional envo_!vendo restrições à sob era-_
A Corn[ssão Diretora do Sen.a~;l_o, F~c:J.eral, no
-::__ni~rr_acional s_obr,e a -Região Amazôhica.
Em substitlJiÇ.~o ao _notne daqu~l~_pa~la uso da competência que lhe oonfer.e o Regimento
mentar, passo a integrar a referida Comissão, Interno, resolve: . .
Ari. 19 O sã1ário-base <ia. pesS-oaJ contiatádO
cornO representante do Partido da Frente Upara a funÇão de- Seqetário Parla_menta~ d_e qúe
beral.
trata o Aío õa Çomissãó Dire~or~ I1' 12~-de 1_97~
Aproveito a oportunidade para renovar a
será o_ correspcmdente ao_da__(e(erênÇ,ia r'-JS:-14
Vossa Ex.celêncía protestos de consideração
e_apreço.- Deputado José Lourenço, U~ acrescíâo da GratifiC~~o_ fie Nível Sypeiior.
Art._2 9 ESte ato ·entra em Vigor na data_de
der do PFL.
sua publicação.
-SR. PRÉSIDENi'E (f-iluTlberto LuceArt. -39 Revogam-se as disp9Siçê?es ~rn con~
.. na) -Será fe:itfl ~ subeytitui~ão .s<:?_li<::itada.
trârio.

-

O SR. PRESIDEN'IE (José lgnácio
Está encerrada a sessão.

Ferreir~)

."O

.c-ATO DA COMISSÃO DIREfORA
N• 60, DE 1987

Sala da Comissão DJretorã, :5 de novembro de
1987._-:_. Humberto _Luc:;ena-:~- José I!JI'áCto

-Jutahy Magalhães- João Castelo- Dir~
ceu Carneiro - Francisco RoUemberg.

A Comissão Diretora__ rl_Õ Senado Federal, no
-ATO DO PRESIDENTE
uso de suas atribuições legais constantes do DeN• 219,
1987
creto Le.Q:i51ativo no 114, de 1982,J?.t<?"rog~do p-elo
O Presidente -do Senad,o Fede[al, no uso da_s
Decréltf legislativo n°18, de_ 198_0, cOnsiderando
atribuições _que lhe Confere oS artfgos 52;- item
o d_ispOsto ifo ãrt. 8 9 i:lo- Decretá-Léi n~ 2.33!?,
38, e 97, inciso IV, do_ Regimento Interno_, e de
de 12-de junho de 1987, res'?lve:
__ ,_
Art.- J9 OS v<ilores--doS-subsídiQs (parte-~(tx8
cohfoitnidade com a delegaÇão de competência
e v.a.TiáVel) doS Seri_adores da República, bem co_..-- que lhe foi outorgada pelo Ato n? 2, de 1973,
mo a ajuda de cUsto -fiXàdo..pelo Afo no 58, de
revigorada pelo Ato n? 12, de 1983, da Comissão
1987, da ComissãO· Diretofa, _fiCam reajUstados
Di~etora, e de acordo com o disposto na Resolu~

de

Novembro de 1987

ção n9 130, de 1980, e tendo em vista o que
consta o Processo

n9 017671/87-6, resolve dis-

pensar a senhora Maria da Graça Carneiro de

Albuquerque, do emprego de Assessor Técnico,
sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço, a partir de 23 de outubro de 1987.
Senado Federal, 6 de novembro de 1987. Sena·
dor Humberto Lucena, Presidente.
PORTARIA DO DIREITOR-GERAL
1'1• 30, DE 1987
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 215 da Resolução n9 58, de 1972, ReguJamento Administrativo

do Senado Federal, resolve designar os servidores
Silvio Vieira Peixoto, AUXIliar Legislativo, Marcos
André de Mello, Auxiliar Legislativo Marcos José
de Campos Lima, Datil6grafo e Maria das Graças

Ribeiro Nascimento, Mecanógrafo, todos do Quadro do Senado Federal, para, sob a presidência
do primeiro, integrarem a Comissão incumbida
da Toniada de Contas dos Almoxarifados do Senado Federal, relativa ao exerCício de 1987.
Senado Federal, 5 de novembro de 1987. JoSé Passos Pôrto, Diretor-Oeral.
PORTARIA DO DIREITOR-GERAL
N• 31, DE 1987
O Diretor-Oeral do Senado Federal, no uso de
suas atribuições,
CONSIDERANDO a fundamentação apresentada pela Subsecretaria de Administração Financeira a respeito dos procedimentos orçamentários, financeiros e contábeis relativos ao encerramento do e-xercício de 1987, resoJve:
I - Fixar datas limites para as seguintes rotinas:
a) 7 de dezembro;
-validade dos bloqueios orçamentários;

b) 11 de dezembro:
-emissão de Notas Orçamentárias: de Empenho:
.
-solicitação de anulações de empenhos tornados insubsistentes;
c) 16 de dezembro:
-recebimento, pelo Serviço de Administração
Financeira, de documentos já empenhados, prontos para pagamento:
d) 18 de dezembro:
-encaminhamento, pela Subsecretaria. de Administração de Material e Património, com a. devida autorização desta Diretoria _Geral,_ da relação
de credores a serem inscritos em Restos a Pagar

de 1987.
n-Os prazos referidos no item I somente poderão ser ultrapassados em casos excepcionais,
devidamente justificados.
lll- Determinar, com vistas ao cumprimento
dos prazos legais e regimentais para a apresentação de balancetes e balanços de encerramento
de exercíciO, que:
a) os detentores de suprimentos de fundos encaminhem as suas prestações de contas até o
dia 15 de dezembro do ano em curso, impreterivelmente, e que novos adiantamentos somente
s~a:ln concedidos a partir do exercício vindouro;
b) os responsáveis por almoxarifados providenciem, até o quinto dia útil do mês de janeiro de
1988, a remessa dos respectivos inventários, demonstrando a movimentação até o último dia do
corrente exercício;

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçáo 11)
c) as entidades subvencionadas apresentem as
respectivas prestações de contas, acompanhad.:ls
do Balanço de 1987, até o dia 26 de fevereiro

de 191!8.
IV- Esta Portaria entra em vigor

na

data de

sua publicação.Senado Federal, 5 de nov_embro de 1987.
José PaSsos Pôrto, Diretor-Geral.
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ATAS OE COMISSÕES
COMISSÃO DE COI'ISm(JJÇÃO
EJOSTIÇA

Ata da 1" Reunião (Instalação),
__ realizada em 27 de maio de 1987

Às quinze horas do dia vinte e sete de mala
de mil novecentos e oitenta e sete, na sala da
Coniissão, na Ála SenadÔr Alexandre Costa, com
EDITAL DE LEILÃO
a presença dos Srs. Senadores Alfredo Ca-mPos,
Nelson Cárneito; Marco Maciel, Carlos Alberto,
Processo- 018340'873 SenadO Fede;al; LeiChagas Rodrigues, Nelson Wedekin, João Menelão de Bens Diversos e Veículos, regido pelo Deze~, L.ouremberg Nunes Rocha, Guilherme Palc~o-Lei n9 2.300, alteradQ pelo Decreto-Ler n~
meira, Leite Chaves e Lavoisier Maia. Deixam de
2348, de24-7-87 eAton•31,de 1987, da Comiscomparecer por motivo fúStificadO os ..S.rs. -Senasão Diretora. O Senado Federal comunica que
dores Ronaldo Aragão, Wils9n•Martins, José Paulo
realizará Leilão Público de bens diversos _e veitulos
Bisol, Cid- Sab6ia de CaJValho, Aluízio Bezerra,
como se segue: 1 - Data, horário e local do
Iram Saraiva, Afonso Arinos, Antônio Faria e Mauleilão: dias 27 e 28 de novembro de _1987, a
rício Correa. Na forma do § 3" dO artigo 93 do
partir das .9:00 horas~ __Ç@ragerrl do Senado -FedeRegímento Interno, assume a presidência o Sr.
ral no Setor de OaraiJens Ministeriais - Via 3
Senador Nelson Carneiro que declara instalada
-ftojeçáo "L" (em frente a Cooperativa do Cona Coffiissão. Em seguida a_nuncia que procederá
gre$50) ~ Brasflia-DF. 2- Local e horário para
a eleição_ do Presidente, Primeiro-Vice-Presidente
visitação e exame dos bens: os bens poderão
e Segundo-_ Vice-Presidente da Coniíssão; para
ser examinados no Setor de Garagens Ministeriais
o biênio 1987_· a r988. Distribuídas as cédulas
(local do leilão) e na Unidade de Apoio do Senado
de votação, o Sr. Presídente convida para funcioFederal, síto via N-2, próximo ao Palácio do ~la
nar como escrutinador o Sr. Senador João Mene·
nalto_ (fundos), no horário das 9:00- às 12:00 h
ZE!$. Procedida a eleição verifica-se o seguinte ree das 14:00às 18:00h., nos dias úteis até26/11/87
sui!~d9: para ~~~ente: Sen_ad_or Alfredo CamBSB =- DF. 3 _:__Bens a serem leDoados: 620- - pos, 09 vOtos. pa~ 1 '?_ ~ce.-Presidente: Senador
lotes_ compostos de: móveis residenciais conipos-- Guilherme Palmeira, 08 votos, em em branco,
tos- de mesas laterais, mesas de centro, mesas - 01 voto para Segundo Vice-Presldente: Senade canto, mesas para sala de jantar, grupos estofador Chagas Rodrigues, 9 votos. São proclamados
dos, sofás. poltronas, camas de _casal e de sÇllteiro,
eleitos Presidente, 1°-Vice-Presidente e 2Q-Vicecolchões, &mári9S em fórri'tlca para cozinha, ~r
Presidente, respectivamente, os Srs. Senadores
márlos de aço p/copa, mâimores, carpetes, forrã- · AlfredO_ Campos_._ Guilherme Palmeiras e Chagas
çOes, -meuletons, cortinas, abajures, exaustores,
ROdrigues. Prosseguindo, o Sr. Senador Nelson
fornos, Jl1áq!Jinas_ de lavar roupas, geladeiras,
Carneiro convida o_Piesidente eleito, Senador AI·
aCfi.féCeCIOres, bufê, box p/banheiros, portas para
fredO tamPos, pàra assumir a presidência e dar
banheiro, armários, estantes e escrivaninhas, cacontinuide~de aos trabalhos. Continuando, o Sr.
deiras e poltronas giratórias, luminárias (grande
Presidente, Senador Alireóo Campos, convida os
quantidade), mesas de aço, aparelhos sanitários,
Srs. -]9-ViCe-Presidente e 2~-Vice-Presidente para
cubas c!_e aço inox, cobogós de vidro, _sucatas
tomarem assento à mesa. Prosseguindo, o Sr.
de madeiraS, de fios elétrlcos, de chumbo, de Presidente agradece a escolha de seu nome para
ccibre e alumínio, vidros blindex e espelhos, ficháexercer tão ímportante missão: A seguir, o Sr.
rios, armários e a_rguiVQ~ de __aço, máquinas de
Presidente anuncia que as reuniões ordinárias seescreVer IBM, máquinas de calcular, balcões, merão realizadas às quartas-feiras, às 9:.30 horaS. Nasas para reuiliãO, centrais e aparelhos telefónicos,
da mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
caixas de som, relógios de ponto e de parede,
lavrando, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Assisbancos de madeira, painéis de aço móveis, pastas
tente da Comfssão, a presente Ata, que lida e
suspensas (grande quantidade), gravadores de
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e desom e de estencil, voltímetros e bombas dágua,
mais membros presentes. - Alfredo Campos
banheiras esmaltadas, bancada de granito preto,
-Nelson Carneiro -MarcoMaclel- Carlos
sucatas de PVC e de vidro, grades de proteç~o.
Alberto - Chagas Rodrigues - Nelson We-aparelhOs -de ar condidonado e bebedouros dádeldn - João Menezes - Louremberg Nugua, sucatas de baterias, máquinas de serrar fernes Rocha - Guilherme PalmeJra - LeJte
ro,Jambr.i!>.dejacarandá, peças usadas para autoChaves e Lavoisier Mala.
móveis, carcaças de pneus, veículos um ônibus
COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Mercedez Ben2;, ano 1969, lU1l caminhão Merce- Ata: da Segunda Reunião,
- dezBenz 1 i 13,corn truck,ano 1973,_umakombi,
reaUzada em21 de outubro de 1987.
ano 1983, um Ford LTD Landaú 1977, Sucata
de um mlcro-:-ônibus 1_~76, um Opala _ÇoJi1Qcloro
1Q80 modelo 1981 e oito Opalas Comodoro ano
Às dezesseis horas do dia vinte e um de outubro
1981. Maiores informações _e catálogos pormenode mil novecentos e oitenta e sete, na sala de
rizados encontram-se a disposição dos interesreuniões da Comissão de FinançaS, Ala Senador
sados no local do leilão ou no esCritório-do leiloeiNilo Coelho. sob a presidência do SeilhOr Senador
ro. slto. SOS- Eâ. Eldorado.,-- Sala 412/413
Seddanha Derzf e com a. presença dos Senhores
Senadores Francisco Rollemberg, João Calmon,
- fones: 22_5-7:?9:3 e .225:6.5QQ -..;. ~rasllia Leopoldo Peres, Nabor Júnior, Raimundo Ura,
DF, 6 de novembro de 1987,--....: José_Passos
Jit,.to, oiretor-Õeral.
-Pompeu de SOusa, Edison Lobão, Hugo Napo-
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leão, Roberto Campos, Mauro Borges, Affonso
Camargo, Albano Franco e Meira Filho e dos Se-

nhores Deputados Daso Coimbra, Genebaldo
Correia, Israel Pinheiro Filho, João Carlos Bacelar,
Mário Uma, Mauro Sampaio, Mt1ton Barbosa, Nilson Gibson, Nyder Barbosa, Roberto Rollemberg,
Ruben Figueró, Virgildásio de Senna, João Alves,
Sergio Brito, Simão SesSiiTt, Jofran Fr~at, Joãq

Machado Rollemberg, Antônio Ferreira, Saulo
Queiroz, Furtado Leite, Altenir Wemer, <:esar Cals
Neto, Felipe Mendes, Adhemar de Barros Filho,

Feres Nader, Fábio Raunheitti, Roberto Jefferson,
José Luis de Sá, Virgílio Guirharães~ Gidel Dantas,

Geovani Borges, Arnaldo Prieto, Jorge Arbage,
Joaquim Bevllácqua, reúne-se a Comissão Mlsta
de Orçamento. Deixaram de comparecer, por mo~
tive justificado os Senho~s Senadore:s José Ri~
cha, Louremberg Nunes Rocha, Jorge Bomhau~ .
sen, Itamar Franco,_ e os S.enho_rgs_Oeputados Alexandre Puzyna, Antônio CãrOara, Antônio Mariz,
Carrel Benevfdes, Cid CaiVãlho, Trajá Rodrigues,
João Agripino Neto, Moyses Pimentel, Oswaldo
Lima Fliho, Santinho Furtado, Wagner Lago, Walmor de Luca, Luiz Ed_L\arcjo, Rubem Medina, Edme Tavares e Plinio Arruda SampaiO. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabaJhos dispensando a Leitura da
Ata da reunião anterior, que é dada como apro-vada. Passou-se a apreciação da pauta da reunião
que estava destinada aq exame d_os pareceres
dos Relatores sobre o Projeto de Lei n\' 01187-CN,
que "estima a receita e_ fixa a despesa da União
para o exercício financei(Q de _1 988". Item 1 parte referente à Câmar~ dos Deputados. Relator
Deputado Feres Nader, por redistribuição. Parecer
favorável ao projeto, pela Comissão. Item 2 Parte referente ao Senado Federal. Relator Senador Nabor Júnior. Parecer fa_voráy~l ao projeto,
aprovado pela Comissão. item 3- Parte referente
ao Tribunal de Contas da União. Relator Deputado
Furtado Leite, por redistribuição. Parecer ao projeto, aprovado pela comissão. Item 4 -Parte referente a Receita e texto de Lei. Relator Senador
Edison Lobão. Parec;er f.;~vorávelao projeto,
vado pela comissão. Item 5 - Parte referente
a Encargos Financeiros da União e Orçamentos
das Operações Ofictats de Crédito. Relator Deputado Sérgio Brito. Parecer favor_ável ao projeto,
aprovado pela Comissão. Item 6- Parte refer~nte
a Transferências a Estados, DF e Municípios; e
Reserva de Contingência. Relator Senador Saldanha Derzi que passou a presidência ao Senhor
Deputado João Alves, a fim de emitir_ Q s_el,l parec:er._Parecer favorável ap_ projeto , aprovado pela
COmissão. Item 7 - Pe,~rte re:ferent~ a Encé!ffte>S
Gerais da União e Eno:::argos Previdenciârio_s da
União. Relator DeputadoJoàoAives.que devolveu
a presidência ao Senador Saldantta_ Derzí para
ler seu parecer. Parecer favorável ao projeto, aprovado pela Comissão. Item 8 - Parte refe~nte
ao Ministério da Saúde. Relator Senador Francisco Rollemberg. Parecer favorável ao projeto,
aprovado pela Comissão. Item 9- P_arte referente
ao Ministério dos Transportes (Parte Geral- Geipot). Relator Deputado Sau1o Queiroz. Parecer fa~
vorável ao projeto, aprovado pelo Comissão. I~
10- Parte refer:ente ao Mi.nistério _elo Exército.
Relator Senador Leopoldo Peres, por W:ftstrlbuis:ão. Parecer favorável ao projeto, aprovado pela
Comissão. Item 11 -Parte referente ao Ministério
dos Transportes (RFF-aà Brasileifà ·de Trens Ur-

apre:.

banos- Empresa de Trens Urbanos de_ Porto_
Alegre). Relator D_eputado Fábio Raunheitti, por
redistribuição. Parecer favorável ao projeto, aprovado pela Çomtssão. Item 12 - P~rte referente
ao Ministério das Minas e-Energia. Relator Senador Leopoldo Peres. Parecer favorável ao pi'ojet:o,
aprovâdo pela Comissão. Item 1,3_- Parte_ referente ao Ministério do Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente. Relator Deputado Mauro Sampaio. Parecer favorável ao projeto, aprovado pela
14 - Parte referente ao Ministêrio da Justiça.
Relator Sanador Francisco Rollemberg, por redisbibiJição. P~_recer favorável ao projeto, aprovado
pela ConiJSSâo. Item 15 -Parte referente ao Mini$~iio da Indústria e do Comércio, Relator_Depu. tado_Mauro Sampaio, _por redistribuição. Parecer
favçráyel ap p~ojeto, _aprovado pela _ComisSão.
hem 16- Parte referente ~q Mini,stér[o da Çultura;
e Mini~ri9 da Ciência e Tecnologia. Relator Senador Roberto Campos, Parecer Contfáiio ao prOjeto, rejeitado pela Comissão. O Senhor Presidimte Saldariha Derzi designou o SenadOr Ffan-·
cisco RoUemberg para redigir o vencido. Em_segiiidã o Senador Francisco Rollemberg apresentou·o~seu pã:réceJ--faVórável ao projeto. Item 17
- Parte referente ao Min_istério da Aeronáutica.
R~latOr_bepútado Daso COimbra. Pi!tiécér favorável ao projeto, aprovado pela ComiSsão; com abstenção do Senhor Deputado Adhemar de Barros
Filho;· Item .18 - Parte referente ao Ministério
da Fazenda. Relator senador-t"iabor JúniOr. Pãre-.
ceí--favoràvel-ao projeto, aprovado pela ComiSsão.
Item 19 - Parte referente ao Miriistério clã Marinh~. -~~latOr ~ [je_Dútado Nyder. Barbosá: Parecer
favorável ao prOJetO, aprovado pefa ComiSsão,
com abstenção do Senhor Adhemar de Barros
Filho. Item 20 - Parte-referente- a_o Ministério
das Coinuitlcaçõei. RelatOr $~ri~dor Hugo Napo~
leão. Parecer fav_or6_ve! ao projeto, aprOvado_ pela
Co~i;;~ó. Item 21 .:..... Pãrte referente ao Ministéiio
da Ref<:)i"ma ~ Déser1v0Jvimento Agrário. Relator_
Deputado Antô_Õio Ferreira. _Parecer favorável ao
proje~, aprovado pela ComíSSã"o, Itero 22- ~Qrt:e
referênfe ao Ministério do Trabalho. Relator Senadt?_r Pompeu ~e Sousa Parecer__favorá\rel ao projeto, aprovado ·pela Comissão. Item _23 _:_ Pã.rle
referente ao Ministério do Interior (Parte Ge_ral) _
~ E'_undação Projeto Rondon- Funai _:_ Territórios). Relator Deputado Feres Nader. Parecer favorável ao projeto, aprovado pela Comissão. ltexn _

24.:-:-:- f.~rte ~feren~. ao,.f!\inJst~o ~ EdllC~~ão.
Relator Senador João Calmon. Parecer "faVoráVel
ao pro}éto, aprovado pela ComiSsãO.. Item 25.::--:-_
Parte referente ao Ministério ~s Relações ~eri<?-:.
réS. Relator ~putado Furtado Leite. Parecer favoráy_el ao projeto, aprovado pela COmiSsãO:- item
26 - Parte referente ~ Presidência da República.
Relator Senador Raimundo Lira. PareCerlaVáràvel
aO Prcijeto, aprovado pela Comissãp_,_ _Item 27 --:-.
-~arte_reJe_ren~ aC? P9~~r --!~~.IC:iário. Relatpr Depu~do Nilson Gibson. Parecer favOrável ao projeto,
aprOvado Pela ComiS~O: ltem 28 ......:.: Parte referet?te ao Ministério da Agricultura. Relator Senador
Mauro BorgeS. Parecer favorávcl ao projeto, api"civado pela Comissão. Item 29 - Parte referente
ao_~nistério do Interi~r (SODECO). Relator Deputado_Ruben Figueiró. Pa,(ecer favorável ao_projeto,
aprovado pela CõmissãO; Item· 30 - Parte refe- ·
rente_ao Ministério da Previdência Social Relator
SenadOr-EdiSon Lobão-. Parecer _favoÍ'áVe_l aO-pro~
jeto, aprovado pela Comissã<i Item 3 I - Parte
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referente _ao Ministério do Interior _(.SODENEt Relator Deputado JOOo- MachãdO Rolierrib~rg. Pâre::c:er favorável ao projeto, aprovado pela Cbmissão.
Item 32- Ministério dQS Transportes "(Portobrás
- ~mpresa ae Navegação da Arnazônicl - Caa
de Navegação do São Francisc.o... Relator _Deputado Roberto Jefferson. _parec:eJ (avorável~o projeto, aprovado pela Comissão, Item 33 - Parte
referente ao Ministério dos Tr~nsportes (DNER).
Relator Deputado RC?b:erto- Rollemberg. _Parecer
favoráv~J ao projetQ. aprovado peJa: COmissão.
Item 34- Parte referente aO Ministério do lnterior
(SUDAM -,SUFR.'.MA). Relator Deputado Carrel
Benevide$. Parecer favorável ao projeto, aprovadO
pela ComisSão. Item· 35 -_ Part~ r~ferente· ao Ministério do Interior SUOES(JL), Relator Deputado
Artenir Wemer. Parecer favorâv~l ao projeto; aprovado pela Comissão. ProssegUindo, o Senhor Presidente concedeU a_ palavra ao Senhor Deputado Virgildásio de Senna que o cumprimentou o senhor ~resiàente pela passagem do seu. aniversário
naquel~ data, sendo Seguído por diversos dos
seus· ilustres pares. Ainda com a palavra, o Senhor
Deputado Virgildâsio de Se.nna lamentou participar do processo da votação do Qrçamento da
União, justificando que ufn projeto que não sofrer
emendas quanto .à .des.tihaç~Q .Qp$ v~lpres por
parte do Congresso Nacional-, descaracteriza uma
das mais importantes atiVidaes desta Casa. O Se-nhor Presidente -S-ald.3nha Derzi solidariZou-se
COrt:J ~posição do Deputado, resSaltaõdo c:iue tem
esperãrt'ç'a que 8ti-avé$ da, nóva Carta _Constitucional, sejam reto"iriã.da:S- as prer"rOg.:iüvas· dõ Legislativo. O_ SenttOr Presidente recebeu .requerimentO" SObSâiki pelo -senhor SenadOr Affonso
Cat:nargo e _,outros_ Senhores Parlari1entae_rs que
requeriam destaqUe para a EiTtêrida n1> 07, do
OrÇamento do Ministério dosTràn:sPbrteS, deixando de ser destaCada em virtu,de do-requeriJ:nento
ter sido'"entregue após a v_otação
referida maté-ria. O Senhor PreSidê"nte determinO\,! que aS notas
taqt!igráficas tão logo traduzi_das s_ejam anexadasa presente Ata: N-adã -ffiãls havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encoeiTados os trabalhos, lavrando eu, Eugênia Mana Pereira Vitorino,
se_çretária ad-hoc apreSente Ata, que lida e aprovada, será assináda PelO--Senhor Presidente. Senador Saldanha Derzi, PreSidente:·-·~ ~ -

aa

SEGàNDA

ANEXO A ATA DA
RÚJNrJ.O
DA COMISSÃO MISTA Qc ORÇA/.fENTO
Q(JE SE P(JBUCA CO<'! A OE;V!DA AIJfORJZ19[0DOSR. PRESIDENTE .
..
Reunião Realizada em 21 de

outubro de.l987
O SR. PRESIDENTE (Ra(;híd S;Udanh~ DerzD
- Havendo número regimental, declaro aberta
a reunião.
Esta reUnião é para a apreciação .dos ~nexos
do orçamento da República. Concedo· a palavra
ao nobre Deputado Walmor de Luca, para relatar
o Anexo dÇI_Cãmara dos Deputados. (Pausa.)
-6: Ex' não está presente. _
_
_
Con_cedo a palavra ao nobre Deputado Moysés
Pimentel, Substituto, para relatar. (Pausa.)
S. _Ex!' não está presente.
_
_
Peço ao nobre Deputado Féres Nader para relatar o Anexo da Câmara d9s _Deputados.
·O SR.l"ÃBIO AACil'IHEITTI .....:. Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
- - -

Novembro de 1987
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanlw Derzi)
-Tem á palawa V. Ex"
O SR. FÁBIO RAUNHEITTI - Considerando
que _as __trabalhos desenvolvidos pela Comissão
.e pelos seus nobres pares se constitui em fruto
de exaustivo trabalho, onde todos concluíram os
seus relatórios _e seus respectivos pareceres, co-mo _o voto ao final, queria sugerir a V. Ext que
fosse dispenSada a leitura total_de cada parecer
da Comissão, só reservando pelo texto inicial e

o voto exclusivamente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzl)

-Muito grato a V. Ex!' É uma norma que temos
realmente adotado mas eu submeterei à votação

e deixarei o critério a cada Relator, se assim quiseM
rem proceder -

que eu acho o mais prádco.

Agora, quem quiser ler poderá fazê-lo.
Em discussão a proposição do nobre Deputado. (Pausa.)
Não havendo quem queira dJscutf-la, encerro
a discussão.
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Continua com a palavra o nobre Deputado Féres Nader.
·
O SR. RELATOR (Féres Nader) - Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados:
Dentro da proposição do nobre Deputado Fábio Raunheitti passo a ler o voto:
"Pelo exposto, pelas limitações constitucionais vigentes e niío havendo emendas a
examinar, somos pela aprovação desse Subanexo na forma apresentada.
Sala da Comissao Mista de Orçamento,
21 de outubro de 1987."
O SR. PRESIDENTE (Rachld Saldantw Derzl)
-É o parecer do nobre Deputado Féres Nader,
do Anexo da Câmara dos Deputados.
Em votação.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. 1Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco, para relatar o Anexo do Senado Federal.
(Pausa.)
..
S. EX' nãO está presente.
COm a palavra o nobr:e Senador Nabor Júnior,
para relatar o Anexo do Senado Federal.
O SR. RELATOR (Nabor Jl)nlor) -Parecer da
Comissão Mista de Orçamento sobre Projeto de
Lei n• 1, de 1987, CongresSo Nacionol, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercido financeiro de 1988, Subanexo 2000-Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzl)
-.É o parecer do nobre Senador Nabor Júnior.
Em votação.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
·
Concedo a palavra ao nobre Deputado Plfnlo
Arruda Sampaio, para reJ•o Anexo_ do Tribunal

de COntaS da ama<>:-(Pausa.) ·
S. Ex' não está presente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
O SR. ADHEMAR DE BARROS Fil.HO pela ordem. __

Sr.

Presid~~e,

o SR. PRESIDENTE (R~Chid Saldantw Derzi)
-V.

~tem

a palavra pela ordem.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO- Acredito_que essa votação deve .ser repetida, porque
o il1,.1stre rRelator dirá a V. Ex- se quer ler o voto

dO pafec.er.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-S. Ex" não leu?

co SR. AÓHEMAR DE BARROS ALHO -

Eu
pelo menos não ouvi a leitura de S. f r Nem
leu o voto. De Jorma que V. f:xf tem que renovar
o procésso; pelo menos a formalidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Peço ao nobre Senador Nabor Júnior releia,
porque já foi lido e foi votado; agora, solicito ao
nobre Senador para reler, porque o nobre Deputado -Adhemar de Barros Filho não ouviu.
OSR. RELATOR (Nabor Júnior)"Pelas análises acima notamos que os programas de trabalho a-presentados são sucintos e genériCÇ)S, send() a Despesa um pouco
mais detalhada, quando apr~sentada pela
sua natureza Por um lado, isto é bom, pofs
toma os orçamentos dos fundos suficientes
maleáveis, proporcionando aos seus gestores_ ~pi_fl_ez _e flexibilidade em sua execução.
Por outro lado, é ruim, pois, enquanto o
congresso nãÓ flispuser de reais meios legais
e fiSfcos para fiscalizar e controlar a aplicação
desses recursos, poderemos sempre dar
margem a perigosas distorç~s."

O SR. PRESIDENTE (Rach(d Saldanha Derzl)
-Multo grato a V. Ex' por ter relido.
Com a palavra o Deputado Plínio Arruda Sam·
paio. (Pausa.)
.
S. Ex!' não está presente.
_Com a palavra o Substituto, Deputado Antônio
Cârriara, para relatar o Anexo do Trlbunal de Contas da União. (Pausa.)
__ Não estando presente. designo o nobre DepuUrdo Furtado Leite para relat21r.
O SR. RELATOR .(Furtado Leite)- Sr. Presidente, desígnado por V. EX' para substituir o Deputado Plínio Arruda Sampaio no seu parecer, examinei profundamente todos os detalhes, de maneira que o meu parecer é no sentido que: s_e
dê aprovação ao parecer já escrito pelo Deputado ,
·
·
Plínio Arruda Sampaio.
O SR. PRESIDeNTE (Rachid Saldanha Derzl)

-Em votação o parecer.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam qUeiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Tem a palavra o nobre Senador Edison Lobão,
para relatar o Anexo da Receita em texto da lei.
OSR. RELATOR (Edison Lobáo) -(Lê aparecer.) A Comissão Mista de Orçamento sobre o
Projeto de Lei nç-1, de 1987, que estima...''
O SR, PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzl)
-Em Votação o parecer...
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Os Sfs. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o nobre Deputado Luís Eduardo;
para relatar a parte do Anexo de encarte fmanceiro
da União e Orçamento- das Operações Oficiais
de Crédito. (Pausa.)
S. Ex" não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio
Brito.
- --- --- --

0 SR. RELATOR (Sérgio-Brito) ~Sr. P;esidente, designado por V. Ex' para ler o parecer
do Relator Deputado Luís Eduardo, da Comfssão
Mista de Orçamento. ao Projeto de Lei n"' 1.
(Procede-se A leitura do parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Em votaçtlo o parecer.·
- -- ---Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passo a Presidência ao nobre Deputado João
Alves, para podermos relatar a parte da Anexo
que nos coube.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) -.Com a
palavra o nobre Senador Rachid Saldanha Derzi,
para relatar Transferências dos Estados e Reservas de Contingência.
O SR. RELATOR (Rachid Saldanha Derzl) Sr. Presidente, ante o exposto, somos pela aprovação do projeto nas partes relativas às transferências para Estados, Distrito Federal e Municípios,
e a reserva de_ contingênda com as alterações
mencionadas.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) -Em discussão o parecer. (Pausa.}

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Pai-lamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

;>rov~~~--

0

SR. PRESIDENTE (Rachld Saldanha Derzl)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado João
Alves, para relatar o Anexo na parte de Encargos
Gerais da União e Encargos Previdenciários da

União.
O SR. RELATOR (João Alves)- Seguindo a
praxe recentemente adotada pela Cõlnissão, lerei
apenas o voto.
Em decorrência_do mesmo somos peJa aprovação do Projeto de Lei n 9 1, de 1987, nas partes
relativas a Enéargos Gerais da União e Encargos
Prevídenciárlos da União, com as alterações mencionadas.
É o parecer._
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzl)
- Em votação.
Os. Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
pennanecer ·sentados. (Pausa.)
Aprovado.
ConCedO a palavra ao nobre Senador Francisco
Rollemberg, para relatar o Anexo da União na
parte do Ministério sa Sallde.
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O SR. RELA.TOR _(frarycisco Ro.liemberg) --

Os problemas detec::tados no Subanexo_n<>25.Ci00,'
da Proposta Orçamentária, a nosso ver, extrapo~
Iam as possibi_lidades de so\uçã9

por melo de

Orçamento, e até me_s_mo nos lim1tes _de gestão

no setor de Saúde, sltuantes no CQntexto mais
amplo, político, económico e -sOei~! do País.
, E nossa esperança que os anos vindouros se. jam mais promissores ao setor.
Não foram aceitas muitas emendas_ desta p_arte
que nos coube relatar..
__ Somos, contudo, pela aprovação da PropOSta
Orçamentãria, na parte referente ao Subanexo n"
25.000, do Ministério da Saúde.
- --É o parecer, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha D~rzi) -

Em votação.
---_- --Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiraffi
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o nobre Deputado Saulo Quei_róz, para relatar o Anexo na parte do Ministério
dos Transportes, Parte Geral, Geipot.
O SR. RElATOR (SauJo Queiróz)- Sr. Presidente, apresento o voto. . _
_
_ -_
Nos termos da Jegfslaçào vigente, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei n~ 1, de _1987,
' na parte relativa ao __ Ministério dos Transportes,
Parte Geral e das Entidades sup-ervisionadas, Empresa Brasileira de Planejamento e TranspOrtes,
e Serviços de Navegação da Bacia do Prata e
Fundo da Marinha Mercante.I:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-Em votação.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

__

Concedo a palavra ao_ nobre Senador Raimundo Ura, para relatar o Anexo refenmte ao Ministério do Exército. (Pausa.)

S. ~ está ausente. __
Com a palavra o nobre Senador _José Richa.
(Pausa.)
S. E;x9 está ausente.
-·-·. _ ..... o.~. . ...,
Designo o nobre Senador Leopoldo Peres, para
relatar o Anexo do Ministério do ~ército.
O SR. LEOPOLDO PERES -Parecer ao Sub~
nexo n~ 1.600, Ministério do Exército, não fOram
apresentados emendas. Ante o exposto, opinamos favoravelmente_oà aprovação ·do Projeto de
Lei no 1, na parte relativa ao Ministério do Exército.
É o parecer, Sr. Presidente.
.
___ _
O~R. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

- Em votação-.
_
Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
permaneter sentados. (Pausa.)
Aprovado.'
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO -

Sr.

Presidente, para uma questão de..o(dgm.
O SR. PRESIDENTE (Rachid S!lidanha D•rzi)

-Concedo a palavra ao nobre DepUtado Adhemar
de Barros Filho, para uma questão de ordem_.
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO -

Sr.

Presidente, o ilustre Deputado Leopoldo Peres leu
o voto na parte pertinente ao Ministério do Exér. cito.

(Seçã~ II)

Queria ponderar a V. Ex" que o Ministêrio do
EXército e os demais Ministérios militares, nefthunl deles 8preSerita ProQiaiTla; disérlrTiínãrri os
programas a cargo dos seus orÇainéitás, ·o -que
impede que esta Casa ç:umpra, com profundidade, o seu pãpeL _· - -- . consulto v. Ex- se -esSa parte- ·aos- programas
õàõ pOdfiia· Ser obje16 de Urii estUdo pela C9rhis_:_
são de Orçamento, presidida por V. Ex";· de tal
maneira que oS Parlam~ntares Membros_ desta
Comissão Mista, tivessem aç~ aos_orçamentos
e esteS -nao-fosse:m mantid_gs COI"((o matéri~ siQJ1osa, pof1anto, fora do alc~nce_ da p_rópria aprOvaSão, em ~ese1 que estaria ocorrendo neste tno-:
rTiêntO. ~~OJ~teiro,p~sco!Í!"techneryto. dos prqgtaróas do Mirif.Stérto· dO EXércitO; do Ministério da
Marinha e do Ministério da Aeronáutica.
- · -.é: a questão de ordem que formulo a V. Ex"
--D~SR. PRESIDENTE--(Rachid ·saJdariha Der~!)
:_--AriOtõ a questão-de ordem dOnobre DepUtado
Adhemãr de Barros Filho. Vamos providenciar para que rios próxímos orçamentos sejaril SOliCitados, riO tempo devido, ao MiniStério do EXército,
da .Marinha e da Aeronáutic~. _os programas e
derTiaiS InJorr:naÇões qUe possam esclarecer os
nobres Srs. Parl_amentares.
A Presidência agradece ao nQb~:_e Deputado a
sua cok;lQor.;~çãÇl.
O Slt.ADREMAR DE BARROS FILHO- Muito
o~~hJado, Sr. Presidente._

O SR .RRESlDENTE (Rach_içl Saldanha Derzi)
-Com a: palavra o nobre Deputado Edme Tavares, para relatar o Anexo do Ministério dosTrans- portes, Rede Fer_roviáriafederal, Companh!a Brasileira de Treps UrbanÇ~S, Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre.

O SR RELATOR (Edme T:wares) -Farei a
- - -Em que peserri os reCursos cçmstantes na propo:;;.ta _em exame não atenderem plenamente, a
nosso ver, às reais neces~ídades do setor ferroviário-, que enfrenta grandes dificuldades, nada
pode~os fazer em termos orçamentário~ p~r.§!
reverter este quadro, tendo em vista as disposições constitucionais vigentes, que nos impedem
de oferecer qualquer tipo de emenda. EsperamOs
que, em breve, possamos participar ativamente
do pn:lcesso orçaf!lentário,_ ~is: que a _l'!o~"Co~sti
fuíçãõ queestarftôs elaborã.ndo. certpmente nOs
dãiii eSta faculdade, para que possamos melhor
aquinhoar setores vitais, como este projeto agora
em 'êXàme·.- .. -ÁiJ{ii o eXposto, sofuos· pela aprovação dO Projeto de Lei n~ 1, de 1987, ria parte referente ãs
entidades supervisionadas do Ministêrio dos
Transporte, Rede Ferroviária Federal SA, Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Empresa
de Trens Urbanos de Porto Alegre SA., e do Fundo Social Ferroviário, na forma como foi proposta
pelo Poder Executivo.
É O parecer, Sr. Presidente.
leitura do voto.

_O

SR.

Novembro de 1987
O SR. RELATOR (Leopoldo Peres) -:-Sr._ Presidente, cumpro o dever de regist~ar o m_e4 p~9:te~to
dláilte ·desse pwcessd-de~esvaíiamento em üm
ófgãOC:Orhõ 'O DNPVN, exe<::utando a Jegislação
mmera:r no Território Nadonal, cuja atliãçã_o afeta
o àpi:óvéitari"'ento dos recursos minerais de todos
oS Estados e Municípios brasileiros.
Não Obstante, nas cónsiôeràÇões·verificamos,
comparativamente -ab exefddO ~Presente;· uma
maior participação do Ministério das Minas e
. ·
Energia no recurso· do T escuro.
Nenhuma emenda foi proposta às despesas
flxadas pelo Ministério das Minas e.E_n.ergia.
Manifes.tamo-nos, em face da importância das
dotações examinadas, pela aprôvação d.o_ Projete>
de L~i n~ 1, de 1987, no que diz respeito ao.Ministério das Minas e Energia.
É o parecer, Sr. Presidente:
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanhã Derzi)
...... Em votação. -·
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~dos. (Pausa.)
Concedo __a palavra ao Deput8do "Mauro Sampaio, para relatar a pacte do Anexo dç__ Ministério
do Desenvolvimento Ur~an9 e Meio A\Tlbiente.
O SR. RELATOR (Mauro Sampaio) -sr. Presidente, pelo exposto manifestamo-no~_pe@_apro
váÇão do Projeto de Lei .n~ l, de 1987, qu~ estima
a Receita áf~ a))esp_éSâ_ da União para o exerc1ci6 finãnceiio de 19"88, Poder Ex&üllvo;-Ariexo
n" 35.000, Ministérío do DêSenvolvimento (frbano
e Meio Ambiente, entidades supervisiqnadas.
·
É o parêcer; Sf. Presidente.
·-O SR. PRESIDENTE (Rachid "Saldanha Derzi)

-Em votaçã~=·- -___ _
-Os SJ-s~ "Si:~riâdbres (lu~ .o aprov~~_gueiram permanecer sentados. (Pausa.)- - ·- 'Aprovãdo.
Com a palavra -o Senador Louremberg Nunes
Rocha, para relatar o Anexo do Ministério da Justiça. (Pausa.)

-

S. Ex" está ausente. _
Com' a palavra o nobre Sen<)_dor JOão Calmon,

p_ata relatar o Anexo do Ministério da Justiça. (Pau-

a)_-

está ausente.. .
'·
Com a palavra o nobre Senaqqr Francisc.o_Rollemberg, para relatar_ o An~9 _do Ministério da
Justiça,_uma vez_que não estãQ presentes os dois
Senadores.
s~Ex~

O SR RELATOR_(Francisc:o R_ollemberg)E"rri air~hâimento- ao preceitõ cOflstitüCíOnãr, CiSenhor Presidente da República submete ao ConNacional, com- a Mensagem n~ 151/87,
o Projeto de Lei no 1, de 1987, que estlfna a Re<::eita
e foof a Despesa para o exercício de 1988.
Considerando todo_ o e_xposto. ainda que não
se apresentarªrn _emendas, opinamos- pela aprovação do Suban_exo_n" 20.000, a~nent~_ao Mi(lis;tério da Justiça.
- -

gr~sSo

PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-

&n·votação.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
perrllahecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Co_rn_·a palavra o nObre _Deputado LeOpoldo
Per~~ para relatar o Anexo do Ministério das.Minas

e Eflefgia.

-

~

~o

parecer, Sr. PreSidente.------ -------

0' SR. PRESIDENTE (Rach_id_ Salda,nha D~_rzi)
:.:__-Em -votaçào .. Os Srs. Sen_adores_que_ o_ aprôvé:I!Jl: _queirarrl permanecer sentados. (P<!IJSa.)
Aprovado. ·

· - ·

Novembro de 1987
Com a palavra o nobre Deputado Irajá Rodri-

gues, para relatar o Anexo do Ministério da Indústria e do Comércio. (Paus8~)

S. Ex'. está ausente.
Com a palavra o nobre Deputado Wagner Lago,

que é o Substituto, para relatar o mesmo Anexo.
(Pausa.)

S. Ex" está ausente.
Designo o_Deputado Mauro Sampaio para relatar este Anexo.
O SR. RElATOR (Mauro Sampaio)- Não foi

aceita a emenda que nos coube relatar. A Consti-

tuição vigente, pelo § 19 do art. 65, impede a
proposição de aJte.rações à proposta analisada.
Resta-nos, portanto, opinar pela aprovação do
Projeto de Lei n" 1, de l 987, na parte relativa
ao Ministério da Indústria e do Comércio.
É.o parécer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid SOldanha Derzi)

-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprova~ queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o nobre Senador Roberto Campos, para relatar o Anexo do Minístério da Cultura
e do Ministério da Ciência e Tecnologia.
O SR. RELATOR (Roberto Campos)- Sr. Pre-

sidente, o voto relativo ao Subanexo no 3. 400,
do Projeto de Lei no 1, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercido de 1988
é negativo.
Dispensar-me-ei, Sr. Presidente, de ler as três
primeiras páginas do parecer, que são de natureza
sjmplesmente_ expositiva. passando à página 3,
item 2, que é de natureza analítica.
As dotações destinadas ao Ministério da Oência
e Tecnologia, com recursos do TesourO, soniando a importância de 32 bilhões, 510 milhões e
602 mil cruzados, correspondem a 1% do Orçamento total geral da União e apresentam um aumento nominal de 525% em relação ao Orçamento aprovado para o exercício em curso. Notemos que_ do total do órgão ora em análise 17
bilhões destinam-se à administração direta, e os
restantes, 14,5 bUhões de cruzados, às entidades
supeiVisionadas.
Resumidamente, o Ministério gasta 60% em
despesas correntes, sejam elas despesa$_de_custeio do prôprio Ministério -óu transferências correntes, também categorizadas como custeio. As
despesas de capital são apenas 40% do total.
Portanto, 60% dos recursos são destinados à má~
quina burocrática do .Ministério e às transferências
de custeio, legitimando a impressão de desperdício. Gasta-se mais com a administração do que
a própria pesquisa e ciência.
A única entidade supervisionada do _Ministério
é o Conselho de 'Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico. A1ém dos recursos consjgnados diretamente ao Ministério da Ciência eTecnologia,
a proposta prevê as dotações de Fundos. Esses
Fundos são: Fundo Nacional de Desenvolvimento
Gentílico e Tecnológico, Fundo para as Atividades de Informática, Fundo de Amparo à Tecno·
logia, Fundo de Atividades Especiais.
Não foi encaminhada ao Congresso a proiJramação detalhada de nenhum desses Fundos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
O Ministério da Cultura, Sr. Presidente, desde
sua criaç:c1o, por desmembramento do Ministério
da Educação e Cultura, caracteriza-se por uma
função eminentemente repassadora de recursos,
já que não lhe cabe desenvolver trabalho em sua
atividade-fim. Assim sendo, sua existência, supérflua, no que se refere ao objetivo de melhoramento cultural, incorpora entretanto, um custo
burocrático desnecessário. Impõe-se a condusão
de que solução. menos onerosa consistiria em
fazer reverter ao Ministério da Educação as fun·
ções e dotações do Ministério da Cultura.
Propõe-se, portanto, Sr. Presidente, a eliminação das dotações previstas para o Ministério da
Cultura. Caberá ao Poder ExecutiVo apresentar
emenda à Proposta OrçélJTJentária, visando reincorporar ao ántíQci fo\iiltféi=iO da Educação e Cultura as dotações estritamente ligadas às atividades- fifls, economizando-se o custeio da volumosa máquina administrativa montada pelo Ministério ~a
Cultura.
Sr. Presidente, o compromisso governamental
com o desenvolvimento dentífico e tecnol~gico
de~e expressar-se em maiores_ recursos para a
peSquisa fundamental, a pesquisa aplicada e o
desenvolvimento experimeritãl. Esse compromisso deve çompatibilizar-se com a política de controle inflacionário e de redução dos gastos públicos.
A existência do Ministério da Oêncla e Tecnologia, também com meras funções de repasse.
imcorpora igualmente um custo burocrático desnecessário, que seria rrienor se tais funções conti~
nuassem a ser exercidas pelos órgãos preexis-tentes: COi:tselho Nacional de Desenvolvimento
Gentífico e T eénológlc~. Ministério da indústria
e -do Comércio, FINEP e SEPLAN.
O proóle.ma do desenvolvimento tecnológico,
Sr. Presidente, não pode ser encarado globalmente, ln abstrato. A pesquisa básica é essencialmente universitária em pequena escala empre~
sarial. Cada Ministério, de outro lado, tem que
desenvolver tecnologia vocacionada para suas
próprias atividades-fins inabdicãveis em favor de
uma_ entidade _abstrata.l. como é o Ministério da
Ciência e Tecnol6gia. t:. o que ocorre, por exemplo, com a pesquisa agricola, que cabe ao Minlstério da Agricultura; a Tecnologia industrial, que
cabe ao Ministério da lnsdútria e do Comércio;
ou a pesqujsa sobre comunicaçôes, _que cabe ao
Ministério das Comunicações.
A teritat1vã--de se criar um ministério globalizador para atividades que são setoríalmente diferenciadas, além de gerar desperdícios, é fonte
de intermináveis conflitos jurisdicionais.
Nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão, por
exemplo, não existe um ministério específico, e
sim órgãos de coordenação interministerial dos
esforços científicos e tecnológicos, geralmente ligadoS áO- Chefe de Estado. No Japão, o papel
de maior destaque tem sido exercido pelo M1C
-Ministério do Comércio Internacional e Indústria - pela correta percepção japonesa, em que
a tecnologia é elemento do comércio internacional.

Conclui-se, portanto, cancelamento _çf_as dota-

ções orçamentárias do Ministério da Ciência e
Tecnologia ~pela realocação dos valores constantes do projeto de lei a órgãos já e>dstente:s!
notadamente o CNPq e o Ministério da lndóstrla
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e do Comérdo. Isso deve ser, natLJralmente, gbjeto
de uma proposta do Poder Executivo.
· ,
O cancelamento da_s_potações do Ministério da
Gência e Te.é:nôlogia fará revert~r aos pesquisadores os recursos· comprometidos com a manutenção da estrutura burocrática do Gabinete do
Ministro e Secretaria Geral. Caberá ao Poder Executivo submeter proposta específica de redistribuiçáo de funçõeS, de dotações, aos ministérios
preexistentes, através de reestruturação administrativa planejada, para reduzir ministérios e superposição de órgãos.
o documento foi escrito, por assrm dizer, em
tom profético, porque, segundo se depreende de
rumores em curso na praça, já teria sido decidida
a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia.
A minha recomendação tem, assim, caráter
profético. As atividades continuam redistribuidas
a órgãos que não tenham tão pesada superestrutura administrativa, que já em períodos anteriores sé encarregaram da tarefa.
Gostaria de me referir especificamente, Sr. Presidente, à duplicação de atribuições entre o Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, em
atuação desde 1976, e o Centro T ecnolôgico para
a Informática, criado em I 982, duplicação já
apontada anteriormente. Essa duplicação persiste
e se toma mais grave quanto mais se evidencia
a convergência tecnológica entre as áreas objetos
de pesquisa nas duas instalações.
Impõe-se a fusão desses CentrOs de Pesquisa,
situados -talvez isso não seja do conhecimento
desta Casa ~ a quatro quilõmetros um do outro,
na mesma cidade de Campinas, e, consec:)üentemente, a elíminação no orçamento do Ministério
da Ciência e Tecnologia das Dotações 36.100,
Desenvolvimento de Circuitos Integrados na Área
de Microeletr6nica; 36.100.03100563298, Capacitação Tecnológica para Produção Industrial de
software; 36.03100563.299, Manufatura [ntegrada por Computador; e_ ainda
36,10003I005.6330b, Desenvolvimento de Computadores Não Convencionais.
As dotações citadas referem-se aos projetas
que concentram as atividades do cn durante os
próximos anos. Caberá ao Poder Executivo tomar
as providências necessárias à fusão das duas instituições.
Só um país rico como o Brasil, Sr. Presidente,
pode dar-se ao luxo de ter dois programas nucleares, um oficial e um paralelo, e também duas
instituições de pesquisa de microeletrônica situadas na mesma cidade, alimentadas pela mesma
reserva de cultura universitária, a cidade de Campinas, a quatro quilómetros uma da_outra.
O CPQD é um centro mais bem instalado e
com rendimentos muito mais concretos, já opera
há onze e a ele se superpôs, há cerca de cinco
anos, o Centro Tecnológico de Informática, num
típico exemplo de ciúme administrativo e rivali·
dade de poder dentro do Poder Executivo.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da transferência do Pronin para o Ministério da Ciência
e Tecnología já fof denunciada em pronunciamento e pareceres anteriores. É, portanto, igualmente ilegal e inconstitucional atribuir-se ao Ministério da Ciência e TecnoJogia os recursos destinados à operação desse Conselho. A Lei no 7 232
cria o Coryin como órgão de assessoramento dire. to di PreSfdêntNI. da República. Caberá, portanto,
ãO Poder" ExeCutivo submeter emenda à sua Pro~
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posta Orçar'neritãfiã, ·com--.:o fl_m_ de tranferir p~ré1

a Presidência da República, de onde nunca devera
ter saido, segundo a lei, a Dotação_n" ;36.10003100202-695, sob o ró_lu_lo_Manutenção do
Conselho Naciorial de Informática e Automação.
Não foram apresentadas emendas para objeto
de deliberação.
_
_ _____ _

Em do exposto, Sr. Presidente, somos pela rejeição so subanexo n·' 3.400, Ministério da Cultura __

e Ministerio da

Ciência-~

Tecnologia, que nos

coube relatar.
O SR. JOÃO ALVES- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid

Saldanh~

Derzi)

-Tem a palavra o nobre Deputado João Alves.
O SR. _J_OÃO ALVES- Sr. Presidente, em que

pese a estima e a admir:<tç:a.o que tenho pelo Sen-ador Roberto Campos, estranho que S. Ex" emita
um parecer, pedindo que sejam_ c:anceladas as
dotações ftxadas para os Ministérios da Oência
e Tecnologia e da Cultura, posto que esses Minís~
térios, ainda que venham a ser extintos, como
preconiza S. Ex', as dotações não são feitas para
os ministérios, e sim para as atividades .Qos mesmos. Mesmo que venham a ser extintos, as ativida- .
des serão distribuídas ou flXa.;i~:;:~_s em Secretarias_
o~ • -iistribuídas para outros ministérios, e até me$mo para com órgão diretamente subordinado ao
Presidente da República,_cor:no acertad~rnente S.
Ex- formula em seu pareçer. Ainda assim, hâ que
haver as verbas, a.s dotações, os recursos suficientes para a manutenção desses programas que,
como disse S. Ex", exi.ste no Mundo inteiro, principalmente nos grandes países, para a dência e
tecnologia, através de conselhos, .Qe secretarias,
de instituições isoladas ou subordinadas a minis-"
tê rio.
De modo que reafirmo a minha estranheza,
porque extinguir, cancelar as dotações dos dois
ministéf.os, sem que_seja formulada qualquer me~_
dida oara substituir esse cancelamento. é absolutame~te impraticável, inexeqüível. Por isso, voto
contra. o parecer do nobre Se_nador _Roberto Campos, pedindo à Comissão que_ me acompanhe
neste voto.
O SR. VIRGILDÁSIO DJ;; SENNA- Pela ordem,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachià Salclanha Derzi)

--Tem V. Exa a palavra, pela ordem.
O SR. VIRGILDÁSIO DE SENNA - Sr, Presi·
dente a d_espeito da grande admir.E'lç:ão que tenho
pelo Senador Rob~rto Campos, S. Ex" insiste, este
ano. outra vez, ern--"robertizar".- 9 9rçament9 da
União "robertizar" no sentido de impor a vontade
do S~ador Roberto Campos à vontade nacional,
ao Orç~mento da República e, por via d~ um
parecer sobre um projeto ~e lei, .al~er~~· dtspo;:.iti~"O:~ ..:vn:;tilu·~iomüs que cnam_mtmsteno e que
estão muito o:1lém da..decisão df>sta Comissão Mis~.
ta do_ Senado. E algo e'!:idr:-ntemente exdrúxulo,
é algo incompreensível, senão como _yma formação de arquétipu desejC'I~o de impor, sob a foi!Tia
que todos conhecemos, a ,u~ vontade SOJ}~a o
avanço tecnolôgico brasileiro, p_or via de .u':l ~-~~
nist~rio aue tem uma função seminal. O Mtntsténo
,~:::C ,pr;c~ ,, J,_r·n•)!c·í!'3 ··~0 ~ · m 'TlinlsterL) ext>·

,_.1·~•

<Jf>

d>r.l:.

:-utlo.tl.l..ll

i"•()

bra.SJI dqullo qLI~ ele

aponta como caminho certo no Japão e nos Esta~
dos .Unidos, para as comissões interminister!ais.
E aqui entre nós a experiência brasileira e a experiência.Q_e_s,_Ex'_sabem que as organizações interminJsteriais nunca funcionaram. ·
_Tentar, por via de um parecer sobre matéria
orçamentária, no Orçamento da União, desflgurar
o leque dos Ministérios da organização admini~
traüya do País_ me parece,_ ~lém_ de não consultar
os interesses nacionais, na medida em que o Mj.
nistério é um ministério ~minai, como já assinalei, representa uma agressão constitucional, Porque-s-e daria a uma comissão, uma comissão
eSpecial e mista do Congresso Nacional. _que não
passa pelo seu Plenário, o poder, praticamente,
de alterar a administra_ção do País, _ç;-ancelan_do,
hoje, o Ministério de Qênda e Tecnologia, amanhã o da Marinha, depois o do Exército, saberemos o quanto a vontade de "roQertizar" o Orça~
menta da União passaria pela cabeça de S. &
- 0-SR...PRESIDENTE (Raç:hid Saldanha Derzi)
-Tem a palavra o nobre Relator.

O -SR. RELATOR (Rob~rto· Campos)~ Sr. presidente, parece-me que "roberti;!:a(' qualquer coisa ê_ tarefa mais simples do que encenar, e o
~Ue, na verda~e, o ilustre Deputado está fazendo
é encenar a destruição dª pesquisa tecnológica
no Brasil. Nada disso foi proposto.
A peSquisa existia antes de Criado esse m-inistéri6CJue, incidentalmente, não foi criado por nenhum dispositivo constitucional, foi uma acomodação politica feita por Tancredo Neves, que precisaVa- distribuir niiffiStérios a sobras de campo~ siçóes POlíticas que havia feito na admirável mon~
tagem qÕe permitiu a transição política pacífica,
mas que resultou em enorme aumento de dispêndio, contraditando seu próprio dito fundamental:
"é proibido gastar". Com quatro novos ministériosque ele criou, passou~se a gastar mais para fazer
tarefas que já vinham sendo feitas anteriorr:nente.
Na realidade, o fato crucial é que ciência-e tecnologia s-ão, essencialmente, interministeriais; nã6
pode-m ser bitoladas por Ministério algum ~ o
Ministério da Agricultura tem que fazer pesquisa
agrícola; o Ministério de Comunicações tem qUe
fazer telecomunicações; os Ministérios militares
jamais abrirão mão de fazer uma pesquisa militar.
E certamente existem órgãos; inclusive urna Subsecretaria de. T ec;riologia no Ministério de Indústria
e do Comércio. Essei'iCialniente a: tarefa de pro~
moça-o de ciência e tecnologia é interministerial.
Por isso é que, na majoria dos países vocacionados para a pesquisa científica e para a pesqufsa
aplicada, o·-:que existem são órgãos de coqrde·
nação do mais alto_níx~J,_para evitar_ um surgimento constante de co_nflitos juri_sdic[onals._
Conc:ordo cOm o que disse o nobre Deputado
JoãO Alves,_ no que diz respeito à necessidade
de se manter aqUeles dispêndios de natureza puramente operacional e de investimentos.
O que estou proponto é que haja uma reorganização -de~~es dispêndios. Propostas por quem?
_f'i_ão pelo Congfesso, que te_m limitações constitucionais, mas pelO Poder ExecUtivo. Ao Poder Executivo"' caberia realocar despesas, eliminando
aquelas Jtgadas a simples s_u_perestrutura adminis~
trativa dos ministérios. Eles poderiam reter, reaJo- cadas..,as verbas destinadas ao_ custeto, a_s verbas
d~ tipo 0reracional, e as verbas de iiwestimento,
com o que se eliminariam, ao mesmo tempo,
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despesas e conflitos, seriam as despesas da supe~
restrutura administrativa, tarefa para a_ qual convo<:amos o Poder BçecutivÕ.
--

0 SR. P.RES[DENT:E (Rachid Saldal}ha Derzi)
-O pareCer do nobre _Se[lªd_gr_RobertO Campos
é contrário.
Os Srs. Parlamentares que aprovam o parecer
queiram levantar-se. (Pausa.)
Está rejeitado o parecer.
Rejeitado o parecer, designo o nobre Senador
Francisco Rollemberg para relatar o vencido.
O SR. RElATOR (Roberto Campos) ordem,-sr. Presidente.

Pela

-0 -SR. PRESIDENTE {Rachid Saldanha Derzi)
-Tem a palavrá V. Ex"

O SR. RELATOR (Roberto Campos) -A velocidade analítica da Comissão é realment~_um fenôineno intemactonal.
O SR. PRESIDENTE {8achià Salqaoha Derzi)

- É o mérito desta Comissão, que real~ente
trabalha rápido.
O SR. VIRGILDÁSIO DE SENNA- Uma home-

nagem à inteligência da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Tem a palavra o nobre Deputado Daso Coimbra, para relatar o Anexo do Ministêr[o da Aero~
náutíca.

O SR. RELATOR {Oaso Coimbra}- Sr. Presidente, vamos apenas registrar o nosso voto.
Ao subanexo que nos coube relatar, não foram
aceitas emendas.
Acatando dispositivo constitucional vigente, somos impedidos de _realizar uma_ análise mais profunda sobre a destinação dos recursos, uma vez
que a Proposta Orçamentária da Uniao não pode
ser modificada em seu montante, natureza e objetivo.
__
_
.É bem pOss(veJ que a contenção de recursos
para o setor aeronáutico prejudique_a permanente
atualização tecnológica da indústria aeronaútica
e__ indústrias associadas, bem como a melhoria
de.instajãções e execução de obras, além de compromissos internacionais assumidoS pelo Governo brasileiro, acarret<mdo, ainda, a r:eforrnuJação
dos cronogramas j_á elaborados.
Mas temos a considerar a dificuldade governamental no rateio dos recursos, tendo em vista
a exigüidade dos mesmos e o imprescindível cOntrole da explosão inflacionária que assola o País.
Ante o expostO, apesar da restrição impOsta
peJa Lei Maior e, n~o obstan~e uma apreciaç:ãc;>
s_uperficial da matéria em exame, podemos considerar positiva a ação dO G_overno no âmbito desse
ministério, pelo que iTYa:il;ÍfestariiO-nos favoravelmente à- aprovação do ProjetO de Lei n~ 1, de
1987 (CN), na parte relativa aci Subariexo-12000
- fv\inistério da Aeronaútica.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)_
~O parecer é fav:orâvei.__
·
_

Os Senhores Parlamentares que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ADHEMAR ÓÉ BI\RROSFfl.HO -"- Sr.
Presidente, abstenho~me dé vo~r._
--
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O SR. PRESIDENTE- (Ra~hid Saldanha Derzi)
- Está registrada e vai constar em ata a abstenção do nobre Deputado Ademar de Barros Filho.
Tem a palavra o nobre Senador Nabor Júnior,
para relatar o subanexo do Poder Executivo Ministério da Fazenda.
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ser considerado grave no cenário mundial, tendo
em vista os imensos interesses marítimos do Brasil, cuja economia depende do mar de maneira
crítica.
Vale lembrar que 97% da tonelagem de carga
das trocas comerciais brasileiras se encontra no

mar.
O SR.--RElATOR (Nabor Júnior)- Sr. Presi-

~ também do mar que vem o petróleo que

dente

o País consome.

Do total geral dos fundos referentes ao órgão
ora em análise, chamamos especial atenção ao
"Nacional de Desenvolvimento", que absorve
aproximadamente 85% da-parte total; bem como
destacamos da progr.,mação desses fundos os

Vale lembrar que 97% da tonelagem de carga
das trocas comerciais brasileiras circula pelo mar.
É támbém do_ mar que vem o petróleo que o
País consome, tanto o que ê extraído da plataforma continental quanto o que é importado de
fontes sUpridoras separadas do Brasil pelas vastas
exteO.sões oceânicas. isso sem falar nos interesses
brasileiros além-mar, onde temos empresas trabalhando, bem como na fatia que o País reivindica
na Antártida.
Um País que já possui a a~ economia ocidental,
embora tão dependente do mar, necessita ter um
poder naval à altura de suas reais necessidades
e compatíVel com a sua eStatura estratégica.
Assim, é impresdndível que nos próxlmos anos
o MiniStério da Marinha seja contemplado com
recursos bem mais expressivos para a concretiz;áçllo do reaparelhamento do seu poder naval.
Não foram apresentadas emendas ao presente
subanexo.
Avista do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do flrojeto de Lei nQ 1, de 1987, na parte
referente ao Ministério da Marinha.
É o n(;sso parecer, Sr. Presidente.

seguintes projetas:

"Dese.nvo!vimento !ndu~tr_ial com Cz$
42.500..000.000,00 (quarenta e dois bilhões e quinhentos milhões de cruzados), que tem _como
objetivo alocar recursos sob a forma de financia-

mento, confonne o programa de ação do Gover~
no, ao setor industrial, privado e setorial, objeti~
vando sua modernização, com ênfase nas áreas
de produção de insumos básJcos, bens de capital
e de consumo e a proteção a preservação do
meio ambiente.
Não foram apresentadas emendas a este subanexo.
Ante o exposto, somos pela aprovaç~o do projeto, na parte referente ao Ministério da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
O parecer é favorável.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Tem a palavra o Deputado Nyder Barbosa, para
relatar o anexo do Ministério da Marinha.

-

O SR. REU\TOR (Nyder Barbosa)- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, cabe-nos, por honrosa
designação da Presidência da Coniissão .Mista de
Orçamento, a tarefa de relatar o Subanexo n?
21,000, do Ministério da Marinha, emitindo parecer sobre o programa de trabálh~o previsto para
o próximo exercido.
Estamos diante, Sr. Presidente, de um substandoso relatório, que pedimos dispensa de ler.
Todavia, -gostariamos de destacar uma parte
que julgamos fundamental para o conhecimento,
inclusive, dos Srs. Membros desta douta Comissão.
_
___
Quanto ao órgão qüe nos coinpete analisar,
o Ministério da Marinha, vemos que sua despesa
total, fiXada em 81 trilhões e 545 bilhões de_cruzados, corresponde a apenas 2,52% do total da
União, o que, já de início, representa uma perda
relativa, pois no Orçàmento paÍ"á 1987 a participação da Marinha, no Orçamento Geral da União,
foi de 2,6% aí considerando os re<:ursos de todas
as fontes.
Só para ilustrar, o mOntante do Ministério da
Marinha em 84 correspondeu a 0,23% do PIB,
valendo lembrar que, em termos de Forças Armadas, o percentual chegou a -a,41%, colocando o
Brasil como um dos países que menos gastam
com as suas Forças Armadas.
Finalmente, desejo enfatizar que as lj~ítações
materiais e financeiras impostas à Marinha_ nos
levam a admitir que nos pról<imos anos o poder
naval brasileiro sô poderá atu_ar_ em __ um c~rio
extremamente restrito, pois se situã, atualmente,
em 5? lugar na América do Sul, o que pode

O_SJl. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-O parecer do nobre Deputado Nyder Barbosa
é favorável.
Em votação.
05-Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer_ seátados. (Pausa.)
Aprovado.
O-SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO - Abstenção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Deni)
- Aprovado, com a abstenção do nobre Deputado Adhemar de Barros Filho.
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO.. :_ Sr.
Presidente, uma informação, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Deczi)
-Pois não.
O SR ADHEMAR DE BARROS FILHO-Tínha_apresentado, no início dos_ trabalhos desta
Comissão, um requerimento encaminhando ao
Presidente do Congresso Nacional, Senador
Humberto Lucena, com cópia que nós enviamos
ao ilustre Deputado Jc~o Alves, requerimento es~
se SOlicitando a presença, no âmbito desta Cernis~
são, exataménte do Ministro da Marinha, para que
S. j::xf pude~se esclarecer a esta Casa sua pro~
posta orçamentária, sobre os programas que não
estáo inseridos nesse Relatório que acaba de ser
lido, e, sobretudo, sobre as chamadas contas secretas da Marinha, o chamado programa paralelo.
Desse requerimento não tivemos nenhuma lnformação, nem de V. Ex' nem do gabinete do
llustre Presidente do Congresso Nacional.
Então, cõnsulto V. Ex.!G se, nesta Comissão, os
requerimentos deste tipo são considerados e
apreciados desta forma tão aleatória, que rec':!llmo~
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rnente impede que um membro e os demais
membros desta Comissão tenham o direito de
requerer ou de convidar que um membro do Executivo aqui venha e esclareça a este Plenário, antes
que ele vote. E sobre esse requerimento que consultamos V. Ex", e saber em que pé ele ficou,
se foi deferido, se foi indeferido, se foi arquivado,
se é.. inviável, enfim, pelo menos uma palavra que
expresse a consideração desta Casa para com
um de seus membros.
O SR. -PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Deputado Adhemar de Barros filho,
informa a secretaria que até o presente momento
esse requerimento não deu entrada na Comissão
Mista de OrçamentaL Quando for recebido pela
Comfssáo, natUralmente estudaremos e daremos
a solução adequada.

O SR.ADHEMAR DE BARROS FILHO -Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rach;d Saldanha Derzí)
- Com a palavra o nobre Senador Hugo Napoleão, para dar o parecer sobre o anexo do Minis~
tério das Comunicações.
O SR RELATOR (Hugo Napoleão)~ Si'. Presídente, o parecer relativo ao Ministério das Coinunicações e à entidade supervisíonada, Empresa
Brasileíra de Radiodifusão, é favorável, com a obsenração de que houve redução propordoilal do
montante do Minístério, em relação ao total do
Orçamento da União, e de que a supervisionada
representa apenas 6,37% do órgão.
_
_
Portanto, diante do exposto, manifesto-me pela
aprovação do projeto de lei na parte referente
ao Ministério das Comunicações e à sup€tvfsionada Empresa Brasileira de Radiodifusão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachià Saldanha Derzi)
O parecer do nobre Senador Hugo Napoleão
. _é favorável.
_
_
Os Srs. ParlanÍentares que_ o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o nobre DePutado Cid Carvalho,
para dar o parecer sobre o anexo do Ministério
da Reforma e Desenvolvimento Agrário: (Pausa.)
Não estandº- pres_ente o nobre Deputado Od
ca-rvalho, dou a palavra ao ilustre Deputado Antônio Ferreira.
O SR RELATOR (António Ferreirà}-Sr.Presi~
dente e Srs. Parlamentares, votamos pela aprovação do Subªnexo n~ 37.000 do Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário e entlaades supervisionadas, integrantes do Projeto _de Lei n~
1, de 1987, que estima a Receita e fiXa as Oespew
sas da- União para C1 exercfcio financeiro de 1988,
nos termos de qu ~ foi proposto, manifestando
o nosso ponto de vista de que o programa da
-

reforma agrária deve ser conduzido com equilíbrio

dentro da legalidade, evitando confronto e violênw
da no meio rural, garantindo àqueles que nele
labutam segurança e opOrtunidade de progresso.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-O parecer do nobre Deputado Antônio Ferreira
é favorável.
Os Srs.. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Tem a palavra V. Ex~. pela ordem, Deputado
Nyder Barbosa.
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O SR. NYDER BARBOSA_- Gostaria de saber

qual ê a receita e as despesas do Mirad, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-Tem a paiavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Roberto Campos)- Vinte
e quatro bilhões, trez~ntos e vinte e sete mil e
cem cruzados.

O SR. NYDER BARBOSA- Desculpe, colega,
mas não ouvi bem. Por favor, poderia repetir?

O SR. RELATOR (Roberto Campos) -Vinte
e quatro bilhões, trezentos e vinte e sete mil e
cemcr~dos.

O SR. NYDER BARBOSA ----:Muito obrigado.

O SR. PRESIDBiTE (Rachid Saldanha Deni)

-Em votação o parecer.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

-

·

Com a palavra o nobre Senador Pompeu de
Sousa, para relatar o anexo do Ministério do T raba1ho.

O SR. RELATOR (Pompeu de SoUS<l) -:: Sr.

Presidente, o total de «:cursos alocados ao Ministério do Trabalho __.já estou preventivamente
anunciando- é de 2 milhões, 81 mil e 449 cruzaw
dos. Verificamos, assim, _que os recursos orçaw
mentários alocados ªo Ministério do Trabalho,
ainda que parcos, têm profunda repercussão humana e social dentro dos abjetivos que norteiam
esse Ministério na execução da política social do
Governo.
Não foram apresentadas emendas.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto, na parte referente ao Ministério do Trabalho,

União para o exercício financeiro de 1988, Minis~
tério" da Educação.
Em consonância com os dispositivos constitu~
-Clonais e legais em vigor, _o Senhor Presidente
da República encaminha ao Congresso Nacional
a Mensagem no 151, que estima a Receita e fixa
a Despesa da Uníão para o exercício financeiro
de 1988.
A proposição em epigrafe, admitindo para o
próximo ano uma taxa de inflação de 60% do
Produto Interno Bruto, prevê que a receita total
atingirá 3 tri1hões, 361 bilhões e 288 milhões de
cruzados. Ao Ministério da Eduça':;âO ~tão destinados 227 bilhões, 453 milhões e 27 mil CI'Ul.ados.
-- .Devo destacar que roram destinados à Educação, no Orçamento. (Leitura.}
(Niio. consta da gravação.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid SaA!danha Derzi)
-Em votação do Relator.
~Os SrS. Parlamentares qUe o aprovam queíram
permanecer sentados. (Pausa.)

AJ>_rovado.
CorTlif}iálavra o nobre Deputado Furtado Leite,
para reJatar o Anexo do Ministério das Relações
Exteriores.

O SR. RELATOR (Furtado Leite)- Sr. Presidente:, Srs. Congressistas.
·A Cómissão de Orçam~nto sobre o Projeto de
Lei n9 OI/87-CN, que estima a Receita e frxa a
Despesa da União no exercido financeiro de 88,
Anexo z~, subanexo 2.400 -Ministério das Rela_ç_ões Exteriores.
Sr. Presiaenle, não consta nenhurila emenda
neste Projeto. Apenas há uma observação do ReJator.__Entende o Relator que o Governo braSJ1eiro
deveria ublizar _muito_ bem _o ltamaraty em uma
na forma proposta.
política econômica do exterioi-. Com a utilização
É o parecer, Sr. Presidente.
deste Órgão tão importante, talvez o Governo conO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~.Qui$Se reduzir a dívida externa pelo menos pata
-O parecer é favQ[~~l. ______ ~
- 2J)%.
.
.
Os nobres Srs. Parlamentares ·que- o aprovam
O meu voto é fayoráVel, Sr.' Presidente.
queiram permanecer sentado~. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Aprovado.
Com a palavra o nobre Deputado Féres Nader, -" O parecer do nobre Relator é favorável.
Estou de a_cordq con:t V. Ex" quanto à sugestão
para relatar o anexo do f\'\inistério do Interior, Fundação Projeto Rondon, Funai e ~~f!lt6rios f~_derais. sobre o ftamaraty, que realmente tem desen1pew
nhado muito bem o setor de comércio.
O SR RELATOR (Féres Nader) - Sr. Ptesi~.O parecer dei nobre Deputado é favorável
dente e Sr_s_. Parlamentares, vamos ao voto. (LeiOs Srs: Parlamentares que o aprovam queiram
tura.)
permanecer sentadOs. (Pausa}
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aproAProvado.
vação do Projeto _de Lei no 1, de 1987, do ConConC~edõ-i:i palavra ao nobre Senador Raimunw
gresso Nacional, na p~rte referente ~o Stibanexo
do Lira; pãra relatar o Anexo da Presidência da
do Poder Executivo n? 19.000, Ministério do Inte- República,
rior, parte geral e entidades supervisioiíadas, FunO SR. RELATOR (Raimundo Ura) -Sr. Presidação Projeto Rondon, Funai e Territórios Fededente, da Comissão Mista de Orçamento, sobre
rais.
o_Projeto de Lei n? 01, de 1967, que estima a
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) Receita e fila a Despesa da União para o exel-ddo
- O parecer do nobre Dep~tado Féres Nader
de .1.978, Subanexo do Poder Executivo no 1.100
é favorável.
-:- d~ Presidência da República.
Os Srs. Parlamerltã:fes que o aprovam queiramDo total geral da Proposta para 1988, à Presipermanecer sentados. (Pausa.)
dêJ)çia estão consignadqs recursos no valor de
Aprovado.
_
_
85 bilhões, 453 milhões e 157 mil cruzados, o
Com a palavra o nobre SerladOr João Ca.lrTion, que representa 2,63% das dotasões globais, manpara relatar o anexo do Ministério da Educação.
tendo, praticamente> a mesma participação em
relação ao Orçamento aprovado. para este exer~
O SR. RELATOR(João Calmon)- Sr. Presicícto.
dente, Srs. Congessistas, parecer da Comíssão
No demonstrativo acima, destacamos o Fundo
Mista de Orçamento sobre o Projeto de Lei no
NaCional de Ação Comunitária, que representa
1/87, que estima a Receita e fixa a Despesa da
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89,74% do total dos. Fundos destinados à Presid~hcia da Republica:_
-- · Esperamos que, a partir do próximo ano, o
Congresso Nacional, sob a égide da nova Constituição, possa ter uma r~l participação na elaboração do OrÇaiTlento ·da União, befT! __s~mo lhe
seja assegurado o poder de emenda, que atualrTiente lhe é vedado, de acordo com os preceitos
consttludonais. Não foram aceitas as emendas
ao Subanexo n" 1.1 00, da PresidênCia da República.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto na parte referente à Prtesidênci_a da República,
na foima prOposta.

O SR. PRESIDENTE Rachid Saldanha Derzi)
O parecer do nobre Senador RatrrlunCfo üra
é favoráveL
OS Srs. Parlamentares queiram permanecer
sentados. (Pausa)
A-provado.

-

Con~~dO==-ã palavra ao- nqbre Deputado Nnson
Gibson, para relatar o Anexo _do Judiciário.
O SR RELATOR (NUson Gibson) • Sr. Prestdente, Srs. Membros da Comissão Mista de Orçamerito, a nosso parecer é pela procedência do
projeto que estima a Receita e frxa a Despesa
da União para o exer.ddo de 88, na patie referente
ao Poder Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Rachld Saldanha Derzi)
- O parecer do nobre Deputado é favorável.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre S~::;nador Mauro
Borges, para relatar o Anexo do Ministério da Agricultura.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Sr. Presi·
dente, Srs: Congressistas da Comissão Mista de
OrÇãmentã-Sobre o Projeto de Lei n9 01, de 87-CN,
que estima a Receita e _frxa a Despesa da União
-para -o exercício financeiro de 88. Subanéxo ri~
13.000, dP Ministério da Agricultura e ~ntidades
supervisionadas.
É do conchecimento geral que o setor da agricultur_a__ no Brasil tém sido um dos mais carentes
e não tem acompanhado o cresc:imento da população e, sobretudo, não ter.l permitido que o povo
brasileiro possa alimentar-se, come_r_m~_lhor. Durante cerca- ae- 8 _anos a produção naciona1 de
grãos ficou em tomo de 50 _rriil!lões de toneladas.
No último ano, houve uma melhoria, não chegou
a ser uma supersarra, mas houve uma real m_efhoria, condicionada pelo aumento de plantio decor·
rente da euforia dp Plano Cruzado e çondfções
favoráveis de climatologia. Entretanto, o Ministério
está ma1-dotado e absolutamente os rec:urSos a
ele cometidos não correspondem a suas responsabflidadesp_ara a alimentação do povo brasileiro.
Há, sem dúvi~ã. n-enh!Jma, um crescimento nos
setórés de exportação de grãos. Mas o que o povo
·brasileiro come, sobretudo as classes me_nos favorecidas, real-mente, teril ficado cada vez ·mais limitado. Há uma série de deficiências, mas não posso
tomar muito tempo desta Comissão. Apenas pow
demos dizer que realmente a situação é insatis·
fatória e__o_Ministério preCiSa ser totalrpente_reformulado, modificado na sua estrutUra, para_ que
possa realmente cumprir a sua finalidade, cumprir
a sua missão.
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Por estas e outras con-siderações constantes
do relatório, fica evidencíado o ir.;1tamento insufi-

ciente e inadequado do setor agr(co_la pela sua
posição eStratégica OU -peJo -grau de prioridade

que lhe é atribuido nessa faixa do desenvolvimen~

to nacional:
Esta Coriiissão, entretantO. à luz das restrições
regimentais mencionadas na introduçáo do rela~

tório, pouco pode contribuir para alterar o processo encadeado pelo Executivo Federal, a não
ser registrar as observações_ pertinentes. Nenhuma emenda foi aceita à proposição,

Em vista disso, e nos termos das considerações
precedentes. opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei Orçametária para o eXercício de 88, na
parte relativa 'do Subanexo n" 13.000 do Poder
Executivo do Ministério da Agric_ultur~. _ _
É o que eu tinha a dizer. St. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Racliid Saldanha Derzf)

- O parecer do nobre Senador Mauro Borges é
favoráVel.
Os SrS: Parlalilentãres que o aprovam queiram
ficar sentados. (Pausa.)
Aprovado.
CohCedo a palavra ao nobre Deputado Ruben
Figueiró,- para relatar o Anexo do Ministério do
Interior. na parte da Sudeco.

O SR. RELATOR (RUben Ffguelf6i-- Sr. Presidente e .Srs. Membros desta Comissão:
A área da atuação da Sudéco- é tida e havida
como uma região n1ais promissora do País, a
curto prazó. Não obstante essas afirmações feitas
a todo instante pelas autoridades federais, o fato
é que a Sudeco continua marginalizada nas propostas orÇãffiêntáiiãs da União. A sua participação é -ele apenas 10,6% dO total alocado às entidades supervísionadas do Ministério do Interior e
denota, claramente, a pouca imPortância desse
órgão como instrumento de canalização d~ r_eçur~
sos para o cjesenvolvimento da região C"ehtroOeste.

-

Sr.-PfeSidénte, apesar dessas ressaJvas breves,
mas no texto do meu parecer _existem outras observações, sou favorável à aprovação da parte relativa do subanexo da Sudeco, nesta Proposta
Orçamentária.
O SR. PRESIDENTE JRachid Saldanha Derzi)

- O parecei ao nobre Deput~do Ruben Figueiró
é "favoráveL
OS Srs. Parlamentares que ·o aprovarri Cjüelrain
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
N.a ausência de nobre Senador José Rkha, solicito aõ nobre Senador .Edison Lobão para relatar
o anexo do Ministério da Previdência Social.
O SR.

RELATOR(Ediso~'C,i>ã~)

:sr_ Presi-

dente, Cómissã6 -Mi~_de Ç>rçaFnento ao ~rojeto
de leLn9 01, de 87,_que estlma~a Rec:eíta e fiXa
a Despesa da União para o exercício finãi1C"eiro
de 88, Subanexo 23.000 MirliStéiia da Previdência
e Assisténcia Social, inclusive_ Fundos e Entidades
SupervisiónadaS. Não tendo sido apresentadas as emendas, na
parte _que nos coUbe e tendo sido examinada a
proposta, somos ·pela aprovação_~o preseote projeto de lei no que Coneeme a-o Ministério _da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Ra_çhid Saldanha Derzi)
- O parecer do nobre Seni:tdor Edison Lobão é

favorável.
Os Srs. Parlamentares q:ue o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Deslguino o nobre Deputado João Machado
Rollemberg para relatar o Anexo do Ministério do
Interior, na parte da Sudene.
O SR REIATOR (JÓão Machado Rollemberg)

-·r:: o_ parecer sobre o Projeto de Lei _no 01, de

i 987.~que estima a Receita _e ftxa a .Oespesa da
União-para o exercício de 198_8, refer_en1e ao Subanexo- l 9203, _Superiiltendêticia do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene.
Com as ressalvas apres~_ntadas, propomos que
sejam aprovãdas as_ emendas encaminhadas à
reserva de contingência, para defender as limitações_das _dotações da Sudene, da Sudeco, e da
Sudam, da desvalorização monetária. Não foram
apresentadas emendas.
Dentro dos dispositivos constitucionais que nos
impedem de participar da elaQoraçào da lei orÇamentária, somos pela aprovação do Projeto de
Lei no l, de 1987, na parte referente ao Subanexo
I 9.203, Superintendência do desenvolvimento do
Nord_este, Sudene, da forma como_ foi apresentado pelo Poder Executivo.

-o

SR. PRESIDENTE- (Rachid SSldanha oei"zi)
- O parecer do nobre Deputado João Machado
Rollemberg é favorável.
Os SrS. Parlamentares que o aprovam quéiram
permanecer sentados. (P~usa.)
Aprovado.
-_
__
Com a palavra o nobre Deputado Roberto Rollemberg_. para relatar o Anexo_ do Ministério dos
Transportes e DNER.
O SR: RElATOR (Roberto Rollemberg) - Sr,

Presidente, Srs. Deputados, Srs Senadores:
·Nosso Parecer é favorável.
Desejamos i"~ssaltar alguns pontos da mensagem que, pela piil:neira vez, dis_crimina a programação do Fundo de AdmlnistraçãoFe_~~~ e Orçamentos de Operaçõ_es Ofidaís êfO Créditp, passo indispensáVel à maior transparência do Oiçamenta da Onião e ao processo de reordenamento
das finanças públicas.
Considera prioritária a restauração e cçmservação do património rOdoviário, principalmente
a malha rodoviária do Nordeste, bem como· a
segurança e a duplicação de l._vias com intensidade de tráfego.
No ex~me çlo projeto e do orçamento do DNER,
não temos outra palavra a dizer senão o registro
de uma pobre2a 1. franciscana. Efetivamente, os
problemas de rodovias no País, tão sérioS, registram no seu cronograma, por exemplo, con~tru
ção e pavimentação de rodovia~; pretende a implantação de 667 quilómetros e a pavimentação
de 721 quilônle!ros; conservação de rodovias correspoodente à implantação de 6 postos de pedágio; pesagem e 18 pátioS de estacionamentO; conServação de 64 mil quilómetros e preventiva de
4 mil quilómetros. fsso para o parque rodoviário
nacional se constitui no mínimo p-ossível: -Eni viSta- diSsO, os Deputados apresenta-ram
inúmeras emendas e pretenderam transformar o
Orçamento e que, impedidas pelas normas de
fnstruções e pela Constituição, não "FOram admi-
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tidas - as Emendas de n9 107 a 132, conforme
despacho publicado em 9-10-87. Embora elevados os propósitos dos dignos autores, por refletirem Justas e prioritárias reivindicações regionais,
não cabe mais ao Relator qualquer apreciação,
pois· que foram inadmitidas ao contratarem os
dispositivos legais vigentes.
Nos termos da legislação vigente, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei no 1, de 1987.

,~ O SR PRESiDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O _Parec~r do nobre _deputado Roberto Rollember9 é favorável.
Os_Si-s. Parlamentares que o aprovam cjueiram
ficar sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o nobre Deputado Roberto Jef~
ferson, para relatar o An~o__do Ministério dos
Transportes, -P"ortObrás, .Navegação _da Amazónia
e do sao_FranCisco.

OSR. RELATOR (Roberto Jefferson)- Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão:
Diante da impossibilidáde de participar do pro~
cesso orçameiltário, impossibilidade imposta pelos dispositivos constitucionais ainda vigentes e
fruto da ditadura, o que _esperamos que já no
ano que vem não ocorra, para que não ouçamos
que todas as emendas apresentadas por Colegas
Deputados foram rejeitadas por contrariarem a
lei, sOmos pela aprovação do Projeto de Lei n9
1, como não poderíamos deixar de fazê-lo, na
parte relativa ao_Ministério dos Transportes, Entidades SuperviSionadas,- Empresa de Portos do
Brasil, Empresas de Navegação da Amazônia e
Companhia de Navegação do São Francisco.
Sr. Presidente, meu voto- é favorável.
O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-O parecer do nobre Deputado Roberto Jefferson
é favorável.
Tem a palvra o nobre Deputado Virgildásio de
Sennéi:.
O SR VIRGILDÁSIO DE SENNA -

Sr, Presi-

dente, nesta Subcomissão fui designado RelatorSubstituto, e antes que V. Ex-_ su_bm_e_ta a matéria
à votação, quero deixar registrado, mais Um"- vez,
nesta Casa, a minha incon.formidade COJ"fl o processo que a Comissão estabelece para encaminhar os assuntos orçamentários da União.
Mais uma vez estamos aqui, num teatro de sombras - porque a vida está toda pulsando lá fora
- em que a Comissãd recebe um voto divergente
como áquele elabor;;tdo pelo Senador Roberto
C:iinpos, de quem divirjo profundamente, mas
que me merece o maior respeito e acatamento,
e aligeiradarnente s_omos forçados a Votar e a
difinir, por- um exercício íriteiro, o trabaJho num
setor importante da vida nacional.
Com o respeito que V. Ex' sempre me mereceu
e a admiração que esta Casa lhe tem, quero transformar numa salva de palmas pelo seu aniversário
-na data de hoje (Palmas.)
_ O SR: PRESIDENTE: (Rachid
grato a V. Ex"

Sald~nha Deni)

-~Muito

O SR VIRGILDÁSIO DE SENNA -

E quero

também dizer a V. Ex: que a minha discordância,
ileste teatro ......... que me permito- a V. q( dizer
que tem muito de farisaico, porque estamos"fugítido do exercício de um mandato que a rigor e
em profundidade não estam_g~tnpdttâo -
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quero dizer a V. Ex• que era a li'lil)ha expectativa
que a Nova República afastasse de vez do cenário_

O SR. JOAQUIM BEVILÁCQUA dente~

Sr. Presi-

em primeirO lugar, quero cUzer a V. EX'

nadonal cenas como a que estamos encenando
agora. Infelizmente, isso não é possível, mas cjüefo

que hão enceno, quando cumprimento V. ~pelo

renovar as minhas esperanças para que no próximo ano, sob a Presidência, mais uma vez, do

o <:aro companheiro Virgildáslo de Senna e todos
oS demais, pela ~feméride, que a nós todçs é
muito grata.

grande Deputado, nobre baiano, João Alves, esta

Comis_sã_o possa, realmente, examinar em profundidade a m_atéria e chegar a um voto qüe, em
rigor, seja representativo da vontade daqueles que

nos trouxeram a esta Casa· para esse trabalho,
que é fundamental em qualquer

PãrJa:tneiitO.

Peço a V. Ex" que façamos todos um voto solitário e solidário, para que nãO ffiais cenaS Como
a que estamos representando, agora, se repítam
no Parlamento brasileiro.
Encaminho o meu vOto fªVQrável a este Anexo,
com restrições àquelas obseLV8ções réí_ativas às
empresas esta~i:>:, cujo ~tatus não me foi possível
examinar em profundidade, daí, sobre as quais
eu não posso opinar.
O SR JOAQUIM BEVILÁCQUA- Peço a pala-

vra, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-Primeiramente, quero responder ao nobre Deputado Virgildásio de Senna.. EstoU plenamefrte
de acordo com S. 'Ex' Plenamente. E todos nós
ainda conversávamos Com o n6bre '/iCe-Presidente João Alves...
Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR POMPEU DE SOUSA- É algo tão im-

portante no seu aniversário! Quero informar a V.
Ex" o que está aí, na Sistematização. é muito pior
do que o que está aqui. Eu fiz emendas, modificando e permitindo que todos_ ~mel]. demos o orçamento. Vamos trabalhar par~ aproyar essas
emendas, porque como está, é muito pior. Subordina-se o Orçamento a cinco leis contraditórias,
no sentido de que ninguém possa emendar. Parece que foi feito por algum candidato a ministro
da Fazenda Nunca vi um dispositivo pior. Agora,
o nosso Presidente e querido Amigo está todo
emocionado, porque V. Ex' lembrou o aniversário
dele.
O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-Muito obrigado. Nessa idade não se faz aniver·
sário. Estou plenamente de _acQrdo com V. Ex'
Tenho que c:oncordar que temos recebidO criticas
todos os anos e ~ el~ tenho-me solidarizado e
faç_o_ -~eg_istt<Ir_ -~m-ªt~_S:Q_rno_ ~~rá registrado ~esse
protesto de V. Ex'!
_
Estávamos conversandO :conl o riObre- Vfce~Pre~
sidente João Alves CÍue, para o próximo ano, va- .
mos ver, se ao menos poderemos_ e!neridar o
Orçamento, para levar recursos para os nossos
Estados e as nossas regiões, para termos, pelo
menos, a dignidade de representãr a nossa gente
aqui dentro do Par{amento nacional, porque agora
estamos presos a essa Constituição que ai está.
E se não modificarm_os, não _dermos malar liberdade aos parlamentares, entaO, não sei o que
será disso. N,as estou plenamente de acordo com
v. Ex'
.
O SR. JOAQUIM BEVILÁCQUA- Peço a pala-

w-a, Sr. Presidente.

_

-

O SR. PRESIDE!'ITE (Rachld Saldanha Derzi)

-Tem a palavra o nobre Deputado Joaquim
Bevifác:qua.

seu aniversário, solidarizando-me, como de resto

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-

Multo obrigado a V. EX'

· · O SR. JOAQUIM BEVILÁCQUA-Em segundo
· lugar, solidarizo-me com o Sentido e com o espirita daqui!~ que deixou reg~trado aqui o Depu-

tado Virgildásio de Senna, efnbora discordando
da forma, porque, embora ~ejamos encenando
no mUndo das sombras, não ~ s6 aqui na Comissão Mista de Orçamentos que o fazemos.
A rigor! as múltiplas atMdades c:artorárias que
nos são CõnletidaS faZem com· que nós outros,
realmente, aqui dentro, fàçamos muito mais o
papel de chancela e de carimbo do que de outra
co~.
Sr. Presidente, não só o CapituJo do Sistema
Tributário, do Orçamento, do controle financeiro.
que se referiu o ilustre Deputado João Alves, mas
também, sem sombra de dúvida, o sistema de
governo, o sistema parlamentar de governo que
vem <~í haverá de modificar esse estado de coisas.
Era este registro que eu queria deixar, Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-.Muito grato a V. Ex'
O SR. ROBERTO JEFFERSON -

-

·
Sr. Presi-

dente, peço a palavra.

- Nobre Deputado tem V. Ext a palavra.
Sr. Pr<:si-

dente, solidarizo-me com as manifestações de
apreço a V. Ex' pelo seu aniversário, as quais eu
ratifico de coração.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

.c:-· J\\uítà 6bngado.

O .SR ROBERTO JEFFERSON -

têm prestado àAmazbnia Legal, emitimos o nosso
parecer favorável. E'aproveltamos a oportunidade
para desejar a V. Ext uin feliz aniversário, e que
essa data possamos passar por muitos anos.
O SR. PRESJDENTE (Rachld .Saldanha Derzi)
-Muito grato a V. Ex',· nObre Deputado Carrel
Benevides.
O parecer do nobre Deputado Carrel Benevides
é favorável.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram parmanecer sentados. (Pausa.)
Aprovoclo,

a

Com- palavra o nobre Deputado Artenir Werner, para relatar o Anexo do Ministério do Interior
-Sudesul.
O SR RELATOR (Artenir Wemer) -Sr. Presi-

dente, Srs. Membros da COmissão, na parte que
me coube relatar, relativa à Sudesul, não foi aceita
emenda. ~ uma aferição breve a se considerar
os beneficias econõmicos e sociais que advirão
com ós r~stiltad.os da implementação dos projetas constantes da presente proposta de orçamento no âmbito dessa entidade supervisionada.
Pelo .exposto, ficando evidenciado, de forma
clara e transparente, a destinação dos recursos,
e convencidos que somos da importância das
alocações em ·projetas prioritários e de imprescindível execução na região. opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei n~ 1, de
1987, na parte relativa à Superintendência do Desenvolvimento da Região Su1, Sudesul.
Este é o nosso pafecer favorável. com os cumprimentos a V. Ex,. pelo seu aniversário.

se

O SR. PRESIDENTE (Rach!d Saldanha Derzi)

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
O SR ROBERTO JEFFERSON -

. Novembro de 1987

Aproveito

a oportunidade que estou diante desta Assembléia
e pedir a Deus para que o ano que vem não
estejamos aqui a desfigurar a imagem do nosso
Congresso Né!icional, relatando o que vem relatado e aprovando o que já está aprovado.
. _ Q .SR PR~IDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Muito grato a V. Ex' Será registrado.

O parecer do nobre Deputado Roberto Jefferson é favorável.
Os. SrS~ Senadores que estiverem de acordo
cjuelram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Tem a palavra o nobre Deputado Carrel Benev:ides, para relatar o anexo do Ministério do Interior,
Sudam e Suframa.
·O SR. REJJ.TOR (Carrel Benevides) -Sr. Presidente, e{riinentes colegas da Comissão Mista
de Orç~ento, junto o meu protesto ao dos nossos emp-íentes colegas pela maneira e.rbítrária
com CJ\.Íe somos obrigados a examinar os nossos
pareceres, mas conscientes de que uma negativa
implica e acarreta prejuízos maiores às duas entidades que estamos examinando, a Sudam e a
Suframa, e que mesmo assim relevantes serviços

-Muito grato a V. Ext, nobre Deputado.
O parecer do nobre Deputado Arteoir Wemer
é favoráv<!:l. _
Os Si's. Senadores que o aprovam queiram perrpanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Dou a palavra ao nobre Senador Francisco RoUemberg, para relatar o venddo do Ministério da
Cultura e Ministério da Cilência e Tecnologia.
O SR. RElATOR (Francisco Rollemberg)-

Sr. Presidente, o eminente Senador R-oberto Campos percutiu com multa proficiência o Orçamento
da União, no que fiz resperto ao Ministério da
Cultura e .Ministério da Ciência e Tecnologia. N'o
mais das vezes. nos associamos ao seu juízo de
xa1C?r,_mas. infeJízmente, Sr. Presidente, a Comissão rejeita o seU parecer. Daí por que, corriO Relator do v"enddo, votamos favoravelmente:- à Proposta de Orçamento para esses dois ministérios
nos termos em que ele foi-nos apresentado.
Votamos favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)

-Terminamos a votaç&o de todos os anexos.
Nobres Srs. Senadores e nobr~s Srs.. Deputados, chegamos ao _fim de um dos compromissos,
mais sérios que .o Parlarni:mtó brasileiro -tem, que
é a votação do Orçamento da República. ·
LamentaVelmente não. é como todos desejávamos que fosse, um Orçamento que realmente
espelhasse a vonta<\e da maioria dos Srs. Parlamentares; que ao menos eles tivessem a liberdade
de vir aqui apresentar as suas emendas, defender
as Stias emendas e os tecitrsos para seUS Estados
e as suas regiões. fsso desfigura totalmente o Par-

Novembro de 1987
lamento brasileiro. Mas tenho esperança de que
as prerrogativas do Congresso brasileiro sejam
devolvidas. Pertenço a' Comissão de Orçamento
desde a Câmara dos p_eputados até o Senado
Federal há 31 3ri0s. E lembro. como lembrou
o Deputado João Alves, passávamos cinco, sejs

dias, noite e dia, votando o Orçamento, virávamos
a madrugada, discutindo, votando, pedindo desta-

que às nossas emendas, aprovando nossas _emendas, fazendo os nossos acordos com o Governo
e com os Relatores. Realmente e aqui estão os
jovens, aquela jovem menina, que era nossa ~
sessora naquela ocasião, várias veze_s varamos
madrugada até nove horas da manhã. E me lembro, homens extraordinários como José Bonifácio, como Amaral Peixoto, Ranieri Mazjlli, fsrt'el
Pinheiro, Guilhermino de Oliveira, Manoel Novaes,
João Alves e vários Deputados que amanheciam
conosco, lutando, brigando pela aprovaçllo das
nossas emendas. Mas também havia um defeito,
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aprovávamos emendas e elas não eram pagas,
não eram executadas pelo Governo. Muito melhor
do que agora, espero que, com a votação da nova
Constituição, sejam devoMdas as prerrogativas
ao Congresso Nacional, especialmente nessa par~
te do _ü_r:çamento, que possamos aumentar des~
pesas, redividir, transferir verbas para outros ane~
xos que nós, representantes dos Estados e das
nossas regiões, é que temos conhecimento como
elas sào.
Devo agradecer ao Diretor da Subsecretaria do
Orçamento do Senado, Dr. José Carlos, e ao no,s..
so Diretor da Assessoria do Orçamento da Câmara dos Deputados, este velho companheiro de
32 anos, Luiz Vasconcelos. O trabalho incansável,
dedicado, competente os dois realmente, homens
de urna dedicação, de uma honestidade, de uma
capacidade a toda prova, e os funcionários, os
assessores que trabalharam com eles, desempenharam nas Comissões, e que deram esse traba-
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lho que aí esv~. que realmente é urn trabalho de
fôlego, é wn trabalho extenso, é um trabalho de
homens que são realmente capazes. Aos assessores da Mesa o nosso agradecimento.
Devo agradecer, sobretudo, pela colaboração,
o trabalho, a experiência, a dedicaçáo a este grande Deputado João AJves. meu companheiro de
trabalhos. (Palmas.) Realmente. S. Ex' é a mola
mestra M. apreciação desse projeto
Agradeço aos nobres Srs. Deputados e Sena~
dores pela colaboração que deram a esta Presi~
dênda, e estamos aqui para trabalhar. E no mo~
menta, preparem~se! Não será uma sessão de
duas e três .horas! Será toda semana, de dia e
de noite. N, então, vamos cumprir o nosso dever
com a nossa gente.
Muito obrigado aos nobres Parlamentares.
(Levanta-se a reunião âs 17 horaS e- 50
minutos.)

República Federativa do Brasil
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ANO XLII- N• 80

BRASiUA-DF

r-----CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 1987
Aprova, com reservas, os textos da Convenção Internacional de 1973 para Prevenção
da Poluição causada por navios, conciuida em Londres, a2 de novembro de 1973, e do Protocolo
de 1978 relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição causada por navios,
concluido a 17 de fevereiro de 1978, em Londres.

Art. 1' São aprovados, com resetvas, os textos da Convenção Internacional de 1973 para Prevenção
da Poluição causada por navios, concluída em Londres, a 2 de novembro de 1973, e do Protocolo de 1978 relativo
à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição causada por navios, concluído em Londres, a 17 de fevereiro
...

~1~&

. ...

§ 1' As reservas de que trata este artigo referem-se ao artigo 1O da Convenção e seu Protocolo
ll, por serem suas disposições conflitantes com o artigo 15 da Lei de Introdução ao Código· Çiv!l Brasileiro, aprovada
pelo Decreto-Lei n• 4.65 7, de 4 de setembro de 1942.
§ 2• _Os Anexos liT, IV e V, por serem opcionais, nos termos do artigo 14 da Convenção, serão objeto
de declaração, na qual se afirmará seu caráter não mandatário para o Bras!l.

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de novembro de. 1987.-,:__ Senador Humberto Lucena, Presidente.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL
PARA PREVENÇÃO DA POLWÇÃO
POR NAVIOS 1973

As partes da Convençlio,
Conscientes da necessidade de preservar, de
um modo geral, o ambiente em que vive o homerr.
e, em particular, o ambiente marinho.

Reconhecendo que despejos de óleo e_de ou~
tras substâncias nocivas, ocorridos deliberadamente, por negligência ou acidentalmente, constituem urna séria fonte de poluição,
Rec-onhecendo também a importância da Con-veriÇão Inteffiadorial para Prevenção da Poluição
do Mar por Óleo, 1954, corno sendo o primeiro
instrumento multilateral a ser concluído tendo como principal objetivo a proteção do ambiente,
e aPreciando a significativa contribuição que essa

uI

Convenção tem prestado à preservação do meio
ambiente dos mares e costas contra a poluição,
Desejando conseguir a completa eUminação da
poluição intencional do ambiente marinho por
óleo e outras substâncias nocivas e_a minimização
dos despejos acidentais de tais substâncias,
_
ConSiderando que este propósito pode melhor
ser atingido pelo estabelecimento de regras, que
não se limitem a poluição por óleo, tendo um
sentido universal,
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

Diretor.Geral do Senado Federal
AGACIEL OA SILVA MAIA

"Di ratar Executivo

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS OE BASTOS

Semestral .................................................. Cz$ 264,00
Despesa c/ postagem ................................•.•• Cz$ 66,00
(Via Terrestre)
330,00
TOTAL
Exemplar Avulso ..••....•..•......•..................•.. Cz$
2,00

piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Oiretor Industrial
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

Conc:ordam em:
ARTIGO I

Obrigações Gerais Estabelecidas
Pela Convenção
(1) As Partes da Cónvériçjo cornprometem~se

a fazer vigorar as disposições da presente Conven.;;ção e dos Anexos que a ela digam respeito, a
fim de evitar a poluição do ambiente marinho
pelas descargas de substâncias nocivas ou efluentes contendo tais substâncias em violação desta
Convenção.
(2) A menos que seja --expressamente estipulado de outra maneira, uma referênda à presente
Convenção constlt_ui concomitantemente uma referência a seus Protoc:olos e.aos Anexos.
ARTJG02

Definições

Tiragem: 2.200.exemplares.

(4) "Navio" significa uma embarcação de qualquer tipo operando no ambiente marinho e inclui
"hydrofoil b_oats", yeíçulos _a colchão de ar, submersíveis, ei1genhos flutuantes e plataformas fiXaS

ou flutuantes.
(5) "Administração" sLgnifica o Governo doEstado sob cuja autoridade o navio está operando.
-Com relação a wn navio autorizado a arvorar a

bandeira de um Estado, a Administração é o G0.o
vemo desse Estado. COm relação a plataformas
fixas ou flutuantes empenhadas na exploração e
utilização do fundo do mar e do seu subsolo,
adjac~te à costa sobre a qual o Estado costeiro
exerce os diieitos de soberania para fifi:S de exploração e utilização de seus recursos naturais, a
Administração é o governo do Estado costeíro
interessado.
_ .
''-(6f"-"lnddente" significa um evento envolvendo
-~d_e_s~.arga real ou provável, no mar, de uma substância nociva ou efluentes contendo tal substân~
da.
(7) "Organização" significa a Organização Marítima Consultiva b).tergovemamental (IMCO).

Para os propósitos da pres~nte Corwenç.So, salvo se for expressamente e$lipulado de outra ma~
. neira:
(1) "Regras" significa as Regras contld~s nos
Anexoo à presente Convenção.
AATIG03
Aplicação
(2) "Substância nociva" significa qualquer
substância que, se despejada no mar, é c::apaz
(1) A presente Convenção aplicar-se-á:
de gerar riscos para a saúde humana, danificar
(a) a navios autorizados a arvorar a bandeira
os recursos biológicos e a vida marinha, preju- de uma Parte, da Convenção, e
dicar as atividades marítimas recreativas Ou inter- (b) a navios não autorizados a arvorar a banferir com outras utilizações legítimas do mar e
deira de uma Parte mas que operem sob a autoriinclui toda substância sujeita a controle pela predade de uma Parte.
sente Convenç.ijo.
(2) Nada no presente Artigo deverá ser inter-(3-) (a)--"Descarga~'--em--rela~ão- a -substAnc;ias pretãâõ CôffiO uma restrição ou ampliação dos
nocivas ou efluentes contendo tais substâncias,
direitos soberanos das Partes, sob o direito intersignifica quaisquer despejos provenientes de um
naclol'fal, sobre o fulido dO -mar e- seu subsolo,
navio e inclui qualquer escapamento, remoção, adjacentes a suas costas, para fins de exploração
derramamento, vazamento, bombeamento, lan- e ub1ização de seus recursos naturais.
çamento para fora ou esvaziamento.
(b) A "Descarga" não inclui:
(3) A preSente Convenção não se aplicará a
{l) -lançamento no sentido da ·•convenção navios de guerra, navios auxiliares da Marinha de
sobre a Prevenção da Poluição Marinha por lança- Guerra ou outros nayios de propriedade ou operamento de Detritos e outras Substâncias", feita em dOs por um Estado, e usados, na ocasião, soem serviços govemamep.tais não comerLondres a 13 de novembro .de 1972, ou
(II) -despejo de substâncias nocivas prove~ ciais. Contudo, cada Parte assegurar--se-á, adonientes da exploração, explotação e processa- tando medidas apropriadas que não prejudiquem
mento executados a.o largo, relacionados com os as.operações ou as capacidades ~racionais de
tais navios de sua propriedade ou por ela operarecursos minerais do fundo do mar, ou
(10)- despejo de substâncias nocivas para finS dos, que tais navios estejam agindo de modo
de legítima pesquisa cientifica na redução da po- compatível, tanto quanto razoável e praticável,
luição ou controle.
conl-a presente Convenção.

mente

ARTIG04

Violação
( 1) Deverá ser proibida qualquer violação às
exigênc:ias da presente Convenção e deverão ser
estabelecidas sanções para isso, apoiadas nas leis
da Administração do navio envoMdo, sempre que
ocorrer a violação. Se a Administração for informada a respeito de uma violação e estiver convicta
de que dispõe de evidências suficientes que permitam instaurar um processo a respeito da alegada violação, deverá fazer com que esse processo
seja iniciado o mais cedo possível, de acordo com
suas leis.
(2) Qualquer violação (ÍQS requisitos da pre~
sente Convenção dentro da jurisdição de qualquer
Parte da Convenção será proibida e deverão ser
estabelecidas sanções para isto, apoiadas nas leis
dessa Parte. Sempre que ocorrer uma violação,
essa Parte deverá:
(a) instaurar um processo de acordo com suas
leis, ou
(b) fornecer à Administração do navio as informações e evidências de que ocorreu wna viola~
ção, as quais tenha em seu poder.
(3) Quando uma informaÇão ou ev~dência ·
com relação a qualquer violação, pór wn navio,
da presente Convenção, for fomecída à Admínistração desse navio, _essa Administração deverá
infonnar prontamente à Parte que lhe forneceu
a informação ou evidência, e à Organização, sobre
a ação que tomou.
(4) As penalidades espec::ificadas pela lei de
uma Parte de acordo com o presente Artigo deverão ter um grau adequado de rigor de modo a
des_enG9raiar _violações à presente Convenção e
deverão sér igualnienie SeVeras, não importandO
o local onde as violações venham a ocorrer.
ARTIGOS
Certificados e Regras Espedaia
sobre Inspeç6e:s de Navios

(I) Sujeito às disposições do parágrafo (2) do
presente Artigo, um Certificado emitido sob a au~
toridade d_e uma Parte da Convenção de acordo
com as disposições das Regras, deverá ser ac"eito
pelas outras Partes e considerac:l.o, para todos os
fins abrangidos pela presente Convenção, como
tendo a mesma validade de
Certificado pór
elas emitido.
(2) Um navio para o qual é exíglcfa a posse
de um Certificado de acordo com as disposições

um·-
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das Regras, está sujeito; quando em portos ou
tenninafs ao largo da costa sob jurisdição de uma

Parte, a ser inspecionado por oficiais devidamente
autorizados por essa Parte. Qualquer inspeção
dessa natureza será limitada à verificação da existência a bordo de wn certificado válido, a r11enos
que existam fundamentos bem daros que lévem
. a crer que as condições do navio ou de seus
equipamentos não correspondam realmente aos

termos desse certificado. Nesse caso, ou se o
navio não possuir um certificado válido, a Parte

que leva a efeito a inspeção tomará providências

para garantir que o navio não zarpe até que possa
prosseguir a viagem sem apresentar excessiva
ameaça de dano ao ambiente marinho. Essa Parte

pode, contudo, dar permissão a um navfo para
deixar o porto ou terminal ao largo-da costa com
o fim de navegar para o próximo estaleiro de

reparos apropriados, que esteja disponível.
(3) Se uma Parte proibir a entrada de uma
navio estrangeiro em portos e-terminais ao largo
da costa sob sua jurisdição ou tomar' qua1quer
medida contra tal navio, em virtude de não estar
o mesmo atendendo às disposições da presente
Convenção, deverá disso dar ciência imediatamente ao Cônsul ou representante cfiplomátlco
da Parte cuja bandeira o navio está autorizado
a arvorar ou, caso isso não seja possível, à Administração do navio em questão. .Antes de proibir
a entrada ou tomar qua1quer medida, a Parte pode
proceder a uma consulta à Administração do navio interessado. A Administração também deverá
ser informada quando um navio não possuir Certificado válido, de conformidade com as disposições das Regras.
(4) Com respeito a navios de Governos não
Contratantes da Convenção, as Partes deverão
aplicar as exigências da presente Convenção tanto
quanto for necesário para assegurar que nenhum
tratamento mais favorável seja dado a tais navios.
ARTIGOS

Detecção de Violação e
Execução da Convenção
(l) As Partes da ConvençãCfâeverão cooperar
na detecção de violações e na execução das disposições da presente Convenção, utilizando todas
as medidas apropriadas e praticáveis de detecção
e de controle _do ambiente e procedimentos adequados para os relatórios e coleta de evidências.
(2) Um navio a que se aplique a presente Convenção pode, em ·qualquer porto ou terminal ao
largo da costa de uma Parte, estar sujeito a ser
inspecfonado por oficiais indicados ou autorizados por· essa Parte, para fins de verificar se o
mesmo descarregou quaisquer substâncias nocivas, violando as disposições das Regras. Se uma
inspeção constatar uma violação da Convenção,
deverá ser remetido um relatório à Administraçáo
para qualquer ação que a mesma ache apropriada.
{3) Qualquer Parte deverá fornecer à Administração a prova, se existente, de que o navio descar~
regou substâncias nocivas ou efluentes contendo
tais substâncias, violando assim as disposições
das Regras. Se for possível, a autoridade competente da Parte autora deverá notificar o Comandante do navio sobre a suposta violação.
(4) Após o recebimento dessas eVidências, a
Administração assim informada investigará o assunto e poderá solicitar à outra Parte dados com-
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plementares que melhor evidenciem a alegada
violação. Se a Administração estiVer convicta de
que dispõe de provas suficientes que permitam
a abertura de um processo a respeito da legada
violação, deverá fazê-lo o mais cedo possível. de
acordo com suas leis. A Administração deverá
informar imediatamente a Parte que lhe comunicou a alegada violação, bem como a Organização, sobre as medidas por ela tomadas.
(5) Uma Parte pode, também, inspedonar um
navio a que se_ apliQue a presente Convenção,
quando o mesmo entrar em portos ou terminais
sob sua jurisdição, caso tenha recebido uma solicitação de uma Parte, acompanhada de provas
suficientes, no sentido de investigar se o navio
descarregou em qualquer lugar, substâncias nocivas ou efluentes contendo tais substãndas. O relatório de tal investigação deverá ser enviado à Parte
que o solicitou e à Administração, de modo a
permitir que, baseadas na presente Convençáo,
possam ser tomadas medidas apropriadas.
ARTIGO?
Atraso demasiado do navio
( 1) Devem ser envidados todos os esforços
pOSSíVeis para evitar que um navio seja indevidamente detido ou que se atrase em virtude dos
Artigos 4, 5 e 6 da presente Convenção.
(2) Quando um navio for indevidamente detido
ou tiver sua partida atrasada em virtude dos Artigos 4, 5 e 6 da presente Convenção, O mesmo
terá direito a uma indenização por qua1quer perda
ou dano sofrido.

ARTIGO 8.

~- Relatórios de lnddentes
Envolvendo Sul>stindas l'lodvas

(1) Deverá ser feito, sem demora, o mais pormenorizadamente possível, o relatório de um incidente, de acordo com as disposições do Protocolo
I da presente Convenção.
(2) Cada Parte da presente Convenção deverá:
(a) tomar todas as providências necessárias
para o recebimento e processamento de todos
os relatórios sobre incidentes por oficial ou agên~
cia credenciados; e
(b) notificar detalhadamente à Organização
sobre essas providências, para divulgação às ou~
tras Partes e aos Estados-Membros da Organi~
zação.
(3) Sempre que uma Parte receber um relató-rio, de acordo com as disposições do presente
Artigo, esta deverá, sem demora, despachá~lo para:-

(a) a Administração do navio envolvido; e
(b) qualquer outro Estado que possa ser afetado.
(4) Cada Parte da Convenção compromete-se
a publfcar instruções relativas às suas inspeç:ões
maritimas de embarcações e aeronaves e a outros
serviços apropriados, com o fim de relatar às suas
autoridadeS qualquer incidente referido no Protocolo I da presente Convenção. Essa Parte deverá,
se considerado conveniente, relatar adequadamente à Organização e a qualquer outra Parte
interessada o referido incidente.
ARTIG09

Outros Tratados e Interpretação
( 1) Com sua entrada em vigor, a presente Convenção substitui a Convenção ln~açional para
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Prevenção da Poluição do ~'-\ar por Óleo, 1954,
e suas Emendas, entre as Partes dessa Convenção.
(2) Nada na presente Convenção prejudicará
a codificação e o desenvolvimento do direito do
mar pela Conferência das Nações Unidas sobre
Direito do Mar convocada de acordo com a Reso-lução 2750 C (XXV) da Assembléia Geral das Na~
ções Onidas nem as reclamações presentes ou
futuras e pontos de vista legais de qualquer Estado
a respeito do direito do mar, da natureza e exten~
são do litoral e da jurisdição do Estado costeiro
e do Estado da bandeira.
(3) O termo 'jurisdição" na presente Convenção deverá ser interpretado à luz do Direito Internacional em vigor na ocasião da aplicação ou
interpretação da presente Convenção.

ARTIGO 10
Solução de Controvérsias
Qualquer controvérsia entre duas ou mais Partes da Convenção, conceÔlerite à interpretação
óu aplicação da presente Convenção, será submetida, por solicitação de qualquer uma delas,
à arbitragem como exposto no Protocolo D da
presente Convenção, caso não seja possível uma
solução negociada entre ;:~s Partes e se essas Partes não entrarem em acordo de outro modo.
ARTIGO II

Comunicação de lnfonnação
( 1) As Partes da Convenção comprometem-se
a transmitir à Organização:

(a) o texto das_ leis, ordens, decretos, regulamentos e outros instrwnentos que tenham sido
promulgados sobre vários assuntos no âmbito
da presente Convenção;
(b) uma relação de agêncfas não-governamentais que tenham sido autorizadas a agir como
suas representantes em assuntos relativos aos
projetes, construção e equipamento de navios
que transportam substâncias nocivas, de acordo
com as disposições das Regras;
(c) um número suficiente de modelos de seus
certificados, emitidos de conformidade com as
disposições das Regras;
(d) Uma relação das instalações de recebimento, incluindo suas localizações, capacidades, instalações disponíveis e outras características;
e) relatórios oficiais ou sumários de relatórios
oficiais na medida em que mostrem os resultados
da aplicação da presente Convenção; e
(f) um relat6rio estatistico anual, em forma padronizada pela Organização, das penalidades realmente impostas pOr infração cometida no ambito
da prese~te Convef!ção.
(2) A Organização notificará as Partes sobre
o recebimento de quaisquer comunicações baseadas no presente artigo e fará circular por todas
as partes qualquer informação que lhe tenha sido
comunicada com base nas alíneas (1) (b) a (f)
do presente artigo. _
ARTIGO 12
Acidentes em l'lavlos

(1) Cada Administração compromete-se a Je~
var a efeito investigação de qualquer acidente
ocorrido com qualquer de seus navios, sujeito
às disposições das Regras, se esse acidente tiver
produzido um grande efeito deletério no ambiente
marinho.
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(2) Cada Parte da Convenção compromete-se
a fornecer à Organização as informações concer-

nentes aos resultados de tais investigações, quando julgar que tais infomiações podem auxiliar na
determinação d_e alterações que venham a se fazer
necessárias na presente COnvenção.

ARTIGO 13~

Assinatura, Ratificação,
Aceitação, Aprovação e Adesão
(1) A presente Convenção permanecerá abe"rta
à assinatura na Sede da Organização, de 15 de
janeiro de 1974, até 31-de dezembro_de_ 1974,
e, após, permanecerá aberta à adesão. Os Estados
podem tomar-se Parte da presente Convenção
mediante:

(a) assinatura sem resetva quanto à ratificação,

aceitação ou aprovação, ou
(b) assinatura sujeita à [atificação, aceitação

ou aprovação, seguida de ratificação, aceitação
ou aprovação, ou
(c) adesão.
(2) A ratificação, a:cettáção, aprovaÇão ou adesão deverá ser efetuadas mediante o depósito de
instrumento para esse fim junto ao SecretárioGeral da Organização.
(3) O Secretário-Geral da Organização informará a todos os Estados, que tenham _assinado
a presente Convenção ou ela aderido, sobre
qualquer assinatu{a oy_ d,ep6sito de qualquer novo
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação
ou ades_ão, bem como a data de seu depósito.

ª

ARTIGO 14

Anexos Opcionais
(1) Um Estado pode, por ocasião da assinatura, ratificação, aprovação ou ade_sã.o da presente
Convenção, declarar que não aceita qualquer um
dOS-- Anexes -m~-IV-e v,- ou-- tooos--eles-(aoravan:te
referidos como "Anexos Opcionais"-na presente
Conveo_ç:ão). À ~xceção dos Anexos ressalvados,
como acima previsto, as Partes se obrigam a cumprir os demais integralmente.
(2) Um Estado que tenha declarado não se
submeter a um Anexo Opdonal pode, a qualquer
momento, aceitar tal Anexo depositando na Organização un instrumento da espécie referida no
Artigo 13 (2).
-~ -~
(3) Um Estado que faça uma declaração ba-

sead;:I no parágrafo 1? do presente Artigo, a respeito de wn Anexo OpciOnal e que não tenha
subseqüentemente aceitado esse Anexo, de acordo com o parágrafo 1<1 do presente Artigo, não
ficará submetido a qualquer obrigação nem autorizar a reinvidlcar quaisquer privl.1égios com base
na presente Convenção a respeito de assuntos
relacionados a tais Anexos e toda alusão às Partes
na presente co'nvenção não incluirá esse Estado
quando se tratar de assuntos_ que digam respeito
a tais Anexos.
(4) A Organizaão informará aos Estados que
tenham assinado a presente Convenção ou a ela
aderido, sobre qualquer dedaração com base no
presente Artigo, bem como sobre o recebimento
de qualquer instrumento deposltado de acordo
com o parágrafo 2'1 do presente Artigo.

---~----

._-_.,...,__

ARl]GO 15

-Entrada em VIgor
( 1) A presente Convenção entrará em vigor do-

ze meses após a data em que não menos de
15 Estados cujas frotas mercantes reunidas constituam pelo menos 50 por cento da tonelagem
bruta de arqueação da marinha mercante mundial, tenham se tomado parte dela de acordo com
o ArtigO 13.
(2) Um Anexo Opciqnal entrará em vigor doze
meses após a data em que as cOndições estipuladas no parágrafo ( 1) do presente Artigo tenham
sido satisfeitas com relação a esse Anexo.
(3) A oi'ganizaçâo infOrni.ará aos EstadoS que
tenham assinado a presente Convenção ou a ela
aderido, sobre a data em que ela entrará em vigor,
bem como sobre a data em que passará a vigorar
um Anexo Opcional, de acordo com o parágrafo
(2) do presente Artigo.
(4) Para os Estados que tenham depositado
um iitStii.unento de ratificação, aceitação, aprova~
ção ou adesão, relativo à presente Convenção
ou a qualquer Anexo Opcional, após terem sido
atendidos Os requiSitos para sua entrada em vigor,
mas antes da data de entrada em vigor, a ratifica~
ção, aceitação, aprovação ou adesão tomar-se-á
efetiva na çlata da entrada em vigor da Convenção
ou do referido Anexo ou três meses após a data
do depósito do instrumento se essa última- fõr
posteriOr à primeira.
(5) Para os Estados que tenham depositado
um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, oU adesão, após a data em que a Convenção
ou um Anexo Opcional tenha entrado em vigor,
a Convenção _ou oAnexo Opcional toma~se-á efetivo três meses após a data do depósito do instrumento.
(6) Após a data em que todas as condições,
requeridas com base no Artigo 16, para que uma
emenda à presente ConvenÇão ou a um Anexo
Opcional entre em vigor, tenham sido totalmente
preenchidas, qualquer Jnstn.pnento_de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão depositado aplicar-se-á à Convenção ou ao" Anexo já devidamente emendado.
ARTIGO 16

Emendas
(1) A presente Convenção pode ser emendada

por quaisquer dos procedimentos especificados
nos parágrafos seguintes.
(2) Emendas após serem consideradas pela
Organização:
_(a}_ _ _qualquer emend& proposta por uma Parte
da Convenção deverá ser submetida à Organi~
zação e comunicada por seu Secretário-Geral a
todos QS .MeQ'l.Pros da Organização e a to_d~s as
Partes, pelo menos com 6 meses de antecipação
para sua consideração;
(b) qualquer emenda proposta e comunicada
na forma acima deverá ser submetida pela Orga~
nização a um órgão apropriado, para consideraç_ão;
{C) as partes da Convenção, sejam ou não_
Membros da Organização, serão autorizadas a
participar dos trabalhos do órgão apropriado;
(d) as emendas serão adotadas por maiori~
de dois terços das Partes apenas da Convenção,
presentes e votantes;
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(e) se adotadas de acordo com a a1ínea (d)
acirria, as emendas serão comunicadas pelo Secretário-Geral da Organização a todas as Partes
da Convenção, para fins de aceitação;
(f) uma emenda será considerada Como aceita, nas seguintes condições:
(l)uma emenda a um Artigo da Convenção será
considerada como_aceita na data em que for aceita por dois terços das Partes cujas frotas mercantes reunidas constituam não menos de 50 por
cento de tonelagem bruta de arqueação da frota
mercante mundial;
(II) uma emenda a um Anexo à Convençao
será consideradas corno tendo sido aceita de
acordo com o ProcedimentO -eSPedficado na a1ínea f (III) deste parágrafo, a menos que o órgão
apropriado, na ocasião de sua adoção, determine
que a emenda seja considerada como aceita na
data em que for aceita por dois_ terços das Partes
cujas frotas mercantes reunidas constituam não
menos de cinqüenta por conto da tonelagem bru~ de arqueação da frota mercante mundial. Não
obstante, a qualquer momento antes da entrada
em vigor de uma emenda a um Anexo à Conven- ·
ção, uma parte pode participar ao Secretário-Geral da Organização que será necessária sua expressa aprovação antes que, para ela, a emenda
_entre_ em vigor. Este último deverá_ noticiar às;J~ar
tes sobre a participação recebida e a data do recebiffiento;
(DI) uma emenda a um Apêndice a um Anexo
d~_ ÇOil:vélÇ:ão_Será cOnsiderada como tendo sido
aceita ao final de um_ período a ser determinado
pelo órgão apropricldo, na ocasião-de sua adoção,
periodo esse que não deve ser inferior a 1O meses,
a menos que dentro desse período urna objeção
seja comuniCada à Organização por não menQS
de um terço das Partes, ou por Partes cujas frotas
mercantes reunidas constituam não menos de
50 por ·cento da tonelagem bruta de arqUeação
da frota mercante mundial, valendo a condição
que for preenchida primeiro;
{IV} uma emenda ao Protocolo I da Convenção
estará sujeita a procedimentos idênticos aos das
emendas a anexos da Convenção, como estabelecido nas afineas <n (D) ou (D (ID) deste parágrafo;
M uma emenda ao PrOtocolo II da Convenção
estará sujeita a procedimentos idênticos ao~ das
emendas a um Artigo da Convenção, como estabelecido na alínea (F) (I) deste parágrafo;
(g) a emenda entrará em vigor de conformidade com as seguintes condições:
(I) no caso de uma emenda a um Artigo da
Convenção, ao Protocolo 11, ou ao Protocolo I,
ou a um Anexo da Convenção, não b®eada no
procedimento especificado na alínea (f) (W) deste
parágrafo, a emenda aceita de acordo com as
di:;posições anteriores entrará em vigor seis meses após a data da sua aceitação para as Partes
que tenham declarado que a a~eitavam;
___ _{_II) no caso de uma emenda ao PrC?tocolo I,
a _um Apêndice, a um Anexo ou _a _um Anexo
da Convenção baseada no procedimento _especificado na alínea (f) _(III) deste parágrafo, _a_ emenda,
considerada comO-tendo sido aceita de acordo
com as condiçõ,es precedentes, entrará e_!!l vigor
seis meses após a sua aceitação para todas as
_Partes, com exceção daquela que <l!ltes dessa
data tenha feito uma declaração d~ que não_ a
aceitava, ou uma declaração, baseada na alínea
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(F) 01) deste parágrafo, de que sua expressa aprovaçao se faz. necessária.
(3) emenda por uma Conferência:

(a) Por solicitação de uma Parte, apoiada por,

pelo menos, um terço das Partes: será conVocada
pela Organização uma Conferência das Partes da
Convenção, para considerar as emendas à pre~
sente Convenç-ãO;
·
(b) todas emenda a dotada na referida Confe-

rência por uma maioria de dois terços das Partes
presentes e votantes será comunicada, pelo Secretário-Geral da Organização, a todas as Partes

Contratantes para sua aceitação;
(c} A menos que a Conferência decida de outro
modo, a emenda será considerada como tendo
sido aceita, devendo entrar em vigor de acordo

com os procedimentos especificados para esse
fim nas alíneas 2 (f) e (g) do presente Artigo:
(4) (a) No caso de uma emenda a um Anexo
Opcional, uma referência feita no presente Artigo

a uma "Parte da Convenção" será considerada
como referência a urna Parte que tenha aceito
esse Anexo.
(b) Qualquer Parte que tenha deixado de aceitar uma emenda a um Anexo não será tratada
como Parte somente para fins de aplicação dessa
emenda.
(5) A adoção e entrada em vigor de um novo
Anexo estarão sujeitas aos mesmos procedimentos que para a adesão e entrada em vigor de
uma emenda a um artigo da Converlção.
(6) A menos que expressamente disposto de
· outro modo, qualquer emenda à presente Convenção baseada neste Artigo, que diga respeito
à estrutura de um navio, aplicar-se-á somente a
navios para os quafs tenham sido assinados contratos de construção ou, na ausência desses contratos, as quilhas tenham sido batidas na data
ou após a data em que a emenda entrar em vigor.
(7) Qualquer emenda a um Protocolo ou a um
Anexo deverá ser relacionada com a matéria desse Protocolo ou Anexo e compatível com os Artigos da presente Convenção.
(8) O Secretário-Geral da Organização informará a todas as Partes sobre quaisquer emendas
baseadas no presente artigo, que entrem em vigor
juntamente com a data em que uma delas passe
a vigorar.
(9) Quo:Pquer declaração de aceitação ou de
objeção a uma emenda, de conformidade com
o presente artigo, será notificada por escrito ao
Secretário-Geral da Organização. Este último dará
conhecimento às Partes da Convenção da notificação e da data de seu recebimento;
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(d) encorajamento da pesquisa;
de preferência dentro dos países interessados,
assim favorecendo as metas e intenções da presente Conveilção.
ARTIGO 18

Denúncia
(1) A pr'esehte ConvençãO Ou qualquer Anexo

Opcionaf pode ser denunciadº por qua]quer das
Partes da Corivenção a qualquer momento após
decorridos cinco anos a contar da data de entrada
em vigor da Convenção ou do _referido Anexo
para esta Parte.
(2) A denúncia será efetivada mediante notificação escrita ao SecretáriO:.Geral da Oi-ganização,
o qual informará a todas as outras Partes sobre
qualquer notifica~ão recebida- e a data de seu
recebimento, bem como sobre a data em que
tal denúncia passar a surtir efeito.
(3) Uma denúncia surtirá efeito doze meses
após o recebimento da- notificação de denúncia
pelo Secretário-Geral da Organização, ou após
ter expirado um prazo mais longo, a ser indicado
na notificação.
·
ARTIGO 19

Depósito e Registro
(l) A presente Convenção será depositada junto ao Secretário-Geral da Organização, o qual
transmitirá c6píiis devidamente autenticadas a todos os Estados que tenham assinado a presente
Convenção ou a ela aderido.
(2) Tão logo entre em vigor a presente Convenção, o seu texto será transmitido pelo Secretário-Geral da Organização ao Secretário-Geral das
Nações Unidas para fins de registro e publicação,
de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações
Unidas.
ARTIG020

Unguas
A presente Coiwenção é feita numa única cópia
nas línguas- inglesa, francesa, russa e espanhola,
sendo cada texto igualmente autêntico. Traduções oficiais nas línguas árabe, alemã, italiana e
japonesa serão preparadas e depositadas com
o original assinado.
Em testemunho do que, os abaixo assinados•,
devidamente autorizados por seus respectivos
Governos para esse fim, assinaram a presente
Convenção;
Feito em Londres neste segundo dia de novembro de 1973.
• Omitidas as assinaturas.

ARTIGO 17

Promoção de Cooperação Técnica
(1) As Partes da Convenção promoverã?, em
consulta com a Organização e outros orgarusmos
internacionais, com asslstência e _coordenação do
Diretor Executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, apoio às Partes que
sollcitem_assistência técnica para:
(a) treinamento de pessoal científico e técnico:
(b) suprimento e instalação do ~utpc:mento
necessário para recebimento e momto~açao?.
(c) facilitação de outras medidas e dispos1~vos
para prevenir ou mitigar a poluição do amb1ente
marinho por navios; e

PROTOCOLO I
DispoSições rclativas a Relatórios sobre Incidentes Envolvendo Substâncias Nocivas
(de acordo co~ o Arfjgo 8 da Convenção)
ARTIGO I

Obrigação de Relatar
(1) O Comandante de um navio envolvido num
incidente conforme referido no Artigo Ill deste Protocolo, oU outra pessoa responsável pelo navio,
relatará, sem demora e o mais pormenorizadamente possível, os detalhes de tal incidente, de
acordo com as disposições deste Protocolo.
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{2) No caso de o n~O. referido no parágrafo
( 1) deste artigo, ter sido abandonado ou no caso

de_um relatório, referente ao navio, ser incompleto
ou não puder ser obtido, o armador, afretador,
administrador ou operador do navio, ou seus
agentes assumirâo, o-maiS amplamente possível,
as obrigações atribuídas ao Comandante pelas
disposições deste Protocolo.
ARTIGO II
Métodos de Relatar
( 1) Cada relatório será feito por rádio, sempre
que possível, porém, em qualquer caso, pelos canais mais rápidos que estejam disponíveis na ocasião em que o relatório é feito. Será dada a maior
prioridade possível aos relatórios feitos por rádio.
(2) Os relatórios serão dirigidos ao oficial apropriado ou Agência especificada no_ parágrafo (2)
(a) do Artigo 8 da Convenção.

ARTIGO lU

Quando Fazer Relatórios
O relatório será feito sempre que um incidente
implique em:
(a) uma descarga que nao seja permitida pela
-presente Convenção, ou
(b) uma descarga permitida pela presente Convenção; a qual:
(I) se efetue para garantir a segurança do navio
ou salvar a vida humana no mar; ou
(fi) resulte de avarias no navio ou em seus equipamentos; ou
(c) uma descarga de uma substância nociva
para fins de combate a um incidente específico
de poluição ou de pesquisas científicas legais visando a diminuião ou controle da poluição; ou
(d) probabilidade de uma descarga referida nas
alíneas (a~, (b) ou (c) deste Artigo.
ART!GON

Conteúdo dos Relatórios
(I) De um modo geral, cada reJatódo conterá:

(a) a identidade do navio;
(b) a hora e a data em que ocorreu o ih-cldente;

(c) a posição geográflca do navio quando ocorreu o incidente;
(d) as condições de vento e mar existentes na
ocasião do incidente; e
(e) detalhes importantes a respeito da condição
do navio.
(2) Em particular, cada relatório conterá:
(a) uma indicação clara ou descrição das substânclas nocivas envolvidas, incluindo, se possível,
as corretas denominações técnicas de tais subs-tâncias (nomes comerciais não devem ser usados
-em lugar das denominações técnicas corretas);
(b) uma relação ou estimativa das quantidades,
concentrações e condições prováveis das substâncias nocivas descarregadas ou a serem provavelmente descarregadas no mar;
(c) quando pertinente, uma descrição da embalagem e marcas identificadoras; e
(d) se possível, o nome do consignador, consigw
natário ou fabricante._
(3)Cada relatório indicará claramente se a substància nociva descarregada ou a ser provavelmente descarregada é óleo, uma substância nociva
líquida, uma substância nociva sólida ou wna
substância nociva gasosa, e se tal substância era
ou é transportada a granel, em forma de embala-
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gens, em cont.ainers, em tanques portáteis ou
em vagões-tanques rodoviários e ferroviários.
(4) Cada relatório será suplementado, quando

necessário, por quaisquer outras informações
pertinentes solicitadas por um destinatário do relatório "ou que a pessoa que remeter o relatório

julgue apropriadas.
ARTIGO V
Relatório Suplementar
Qualquer pessoa que seja obrigada, pelas dis-

posições

de~

Protocolo, a enviar um relatório

deverá, quando possível:
(a) suplementar o relatório inicial, se necessário,
com informações concernentes a d~senvolvimen
tos posteriores; e
· (b) atender, o máximo passivei, as solicitações

dos Estados afetados, de informações adicionais
concernentes ao incidente.
PROTOCOLO 11

Arbitragem
(de acordo com o Artigo 10 da ConveJ?,ção)

ARTIGO I

O procedimento de arbitragem,_ a menos que
as Partes em disputa decidam de outro modo,
será de acordo com as regras estabelecidas neste
Protocolo.
ARTIGO II
( 1) Um Tribunal de Arbitragem será estabe-

lectdo por solicitação de uma Parte d,a Coriverição
endereçada a urna outra, aplicando-se o Artigo
1O da presente Convenção. A solicitação de arbitragem consistirá de uma exposição do caso com
juntada de documentos de apoio.
(2) A Parte solicitante informará ao Secretário-Geral da Organização sobre o fato em que
se apóia para o estabelecimento de um Tribunal,
os nomes das Partes em disputa e os Artigos
da Convenção ou Regras sobre os quais, na sua
opinião, existe divergência no que tange a sua
interpretação ou aplicação. O Secre:tárici-Géral
transmitirá esta informaç_ão a todas as Partes._
ARTIGO Ill

O Tribunal será cons~fdo de três membros:
um Árbitro nome_ado por cada Parte em disputa
e wn terceiro Arbitro que será nomeado por acordo entre os dois primeiros indicados e que agirá
c:::omo seu Presidente.
ARTIGO IV
(1) Se, no fim de um período de sessenta dia~
a partir da nomeação do segundo Árbitro, não

tiver sido nomeado o Presidente do Tribunal, o
Secretário-Gera] da Organização, por solicitação
de qualquer das Partes procederá, dentro de um
período adicional de sessenta dias, a citada nomeação, fazendo a escolha numa relação de pes-soas qualificadas, previamente elaboro9;da pelo
Conselho da Organização.
(2) Se, dentro de um período de sessenta dias
a partir da data do recebimento da solicitação,
uma das Partes mio _tiver nomeado o membrç
do Tribunal por cuja designação é responsável,
a outra Parte pode infonnar diretamente ao Secretário-Geral da Organização o quai_nomeará o ~re-
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sidente do Tribunal dentro de um período de ses-

senta_ dias, selecionando-o na lista prescri_ta_ no
parágrafo (1) do presente Artigo.
~ (3) O Presidente do Trib. una!, após a nomeação,
solicitará à Parte que ainda n~o designou um Arbitro que o faça do mesmo modo e nas mesmas
condições. Caso a Parte não faça a nomeaçao
requerida o Presidente do Tribunal solicitará ao
Secretário-Geral da Organização que faça a nomeação na forma e condições prescritas no parágrafo precedente.
(4) O Presidente do Tribunal, se- nomeado de
corifonnidade com as disposições ·do presente
Artigo, não deverá ser, nem ter sido, natural de
uma das Partes envolvidas, exceto com o assentimento_da outra Parte.
(5) No caSo-de morte ou ausência de um Árbitro
por clija nomeação uma~ das Partes seja responsável, essa Parte nome.ará um substituto dentro
de um período de sessenta dias a partir da data
da morte ou ausêm::_ia. Caso a dita Parte não faça
a nomeação a arbitragem prosseguirá com os
Árbitros remanescentes. No caso de morte ou
ausência do Presidente do Tribunal será nomeado
um substituto de acoi'do com as disposições do
Artigo III acima, ou, no caso de não existência
de acordo entre Q$ -~mbros do Tribunal dentro
de um período de se$Senta dias da morte ou ausência, de acordo com as disposições do presente
Artigo.

ARTIGO V

O Tnbunal pode conhecer e decidir sobre demandas reivindicatórias diretamente ligadas ao
assunto da disputa.
ARTIGO VI

Cada Parte será responsável pelél remuneração
de seu árbitro e despe~ correlatas bem como
pelas despesas víncuiadas à preparação de seu
próprio caso. A remuneração do Presidente do
Tribunal e as despesas gerais oriundas da Arbitragem-serão dívídidas ígualmente entre as Partes.
OTnbunal manterá um registro de todas as suas
despesas e fornecerá uma demonstração de contas final.
ARTIGO VIl

Qua1quer Parte da Convenção que tenha um
interesse de natureza legal que possa ser afetado
pela dec:isão no caso pode, após participar por
escrito às Partes que tenham originalmente iniciado o proc:esso, tomar parte no processo de arbitragem, com o consentimento do Tribuna}.
ARTIGO VIII

QuiDc)uer Tnbunal de Arbitragem estabelecido
de acordo c:om as d_isposiçôes do presente Protocolo detenninará SlJ~S próprias regras de proceder.
ARTIGO IX
(1) As decisões do Tribunal quanto ao seu pro~
Ceder e aOs seus locais de reunião, bem como
quanto a qualquer qUestão a ele submetida, serão
tomadas por voto da maioria de seus membros;
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a ausência ou abstenção de um dos membros
do Tribunal por cuja nomeação as Partes.foram
responsáveis não constituirá um impedimento a
que o Tnbunal chegue a uma decisão. Nos casos
de igua1dade de votos, o voto do Presidente será
decisório.
--·{2) As P.irtes devefão facilitai- ·o trabalho--do
Tnbunal em partiailar, "de acorciO- com Sua legislação e utilizando todos os meió.s ao s;eu disPor:
(a) prover o Tribunal dos documentos necessários e informações;
(b) permitir ao Tribun.il a entrada
Seu tenitórlo para ouvir testemunhas ou-peritos e para visitar
o local.
(3) O afastamento ou ausência de unia Parte
não constituirá um impediinentO" ao processo.
·~ARTIGO X.

e,

em

( 1) O Tribunal dará sua sentença dentro de
um período de dnco meses a partir da data em
q:iJe foi estabelecido, a menos que decida, em
caso de necessidade, estender o limite de tempo
por um período adicional que não- exceda três
meses.
A sentença do Tribunal serâ acompanhada de
uma exposição de motivos. Deverá ser final e sem
apelação e será comunicada ao Secretário-Gei'aJ
da Organização. As Partes deverão dar cumprimento imediato à sentença.
-·
(2) Qualquer controvérsia que possa surgir entre as Partes, com relação à interpretação ou execução da sentença, pode ser submetiçia por qualquer Parte a julgamento do Tnbunal que lavrou
a sentença ou, se ele não mais estiver disponível,
a outro Tribunal constituído para esse fim, do
mesmo modo que o Tribunal original.

ANEXO I

REGRAS PARA A PREVENÇÃO
DA POLUIÇÃO POR ÓLEO
CAPITULO I
Gen63lldades

REGRA 1
Definições
Para os fins deste Anexo: _
(1) "Óleo" significa qualquer forma de petróleo
incluindo óleo cru, óleo combustivel, borra, resíduos de óleo e produtos refinados (ouJ:ros que
não os petroqufmicos, os quais são assuntos das
disposições do Anexo II da presente Convenção)
e, sem limitar a generalidade dos precedentes,
inclui as Substâncias relacionadas no Apêndice
I deste Anexo.
(2) "Mistura oleosa.. significa uma mistura
com qualquer conteúdo de óleo.
(3) "Óleo combustível" significa qualquer óleo
USado Como combustível relativo às máquínas
de propulsão e auxiliares do navio no_ qual tal
óleo é transportado.
__ (4) "Petroleiro" significa um navio construído
ou adaptado principalmente para transportar ófeo
a granel nos_ compartimentos· de carga e inclui
transportadoreS combinados e qualquer ''navio
tanque de produtos qufrnicos", como definido no
Anexo 1l da presente Convenção, quando estiver
transportando uma carga, ou parte da carga, de
óleo a granel.
(5) "TranspOrtador combinado'"' significa um
n~viP projetado para tra-nspOrtar óleo ou c:argas
_sólidas a granel.
-
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(6) "Navio novo" significa um navio:
(a) para o qual foi assinado um contrato de

construção após 3 I de dezembro de 1975; ou
(b) que, na fa1ta de um contrato de construção, teve a quilha batida ou esteja num estágio

similar de construção após 30 -de junho Cie 1976;
ou
(c) cuja entrega se dê após 31 de dezembro
de 1979; ou
(d) que tenha sofrido uma grande obra de

conversão:
(I) para a qual o contrato tenha sido assinado após 31 de dezembro de 1975; ou
(II) que, na falta de um contrato, tenha
iniciado os trabalhos de_construção após 30 de
junho de 1976; ou
(III) que tenha sido dado como pronto

após 31 de derembro de 1979.

-

(7) "Navio existente" significa um navio que
não é "navio novo".

{8) "Grande obra de conversão" significa a
conversão de wn navio existente:
(a) que altere substancialmente as dimen~

sões ou capacidade de transporte do navio; ou
(b) que mude o tipo do navio; ou
(c) cuja intenção, na opinião da Adminis-tração; seja prolongar substancialmente seu tem~
po de vida; ou
(d) que, por outro lado, o navio assim modifi~
cado como se fosse um navio novo, tomar~se~ia
sujeito a importantes disposições da presente
Convenção as quats não sedãm a ele aplicáveis
como um navio existente.
(9) 'Terra mais próxima"-- o termo "da terra
mais próxima" significa da linha - base a partir
da qual é estabelecido o mar territorial do território
em questão, de acordo com o direito interna~
donal, exceto que, para fins da presente Conven~
ção, "da terra mais próxima" fora da costa nordeste da Austrália, significará a partir de wna linha
traçada de um ponto na costa da Austrália na
latitude ll 0 Sul, longitude 14~08'Leste _para um
ponto de latitude 10035'Si..d. - -Longitude 141°55'Leste- daí para um ponto
de latitude I O'OO'Sul,
.
Longitude 14Zl00'Leste- daí para um ponto
de latitude Q9010'Sul,
· ·
Longitude 143"52'Leste .,....-daí par? um ponto
de latitude 09"00'SU!, ·
- ·
Longitude 144°30'Leste- daí para um ponto
de latitude 13°00'Sul,
Longitude 144°00'Leste- daí para um ponto
de latitude 15°00'Sul,
Longitude 14e='OO'Leste- daí pa'a um ponto
de loUtude I B"OO'Sul,
Longitude 14?"00'Leste- daí para um ponto
de latitude 21°00'Sul,
Longitude 153"00'Leste - dai para um ponto
na costa da Austrália na l~tude 24°42'Sul, longitude 153°15'Leste.
(1 O) "Área especial" significa uma área do mar
onde, por reconhecidas razões técnicas, reladonadas com suas condições oceanográficas e ecotógicas bem como pelas peculiaridades de seu
tráfego, é exigida a adoção de métodos especiais
::>brigatórios para a prevenção da poluição do ma'
por óleo. As áreas especiais incluirão as relacionadas na Regra 1O deste Anexo.
(11) "Razão instantânea de descarga do con~
teúdo de óleo': significa a razão_ de descarga de
óleo em litros por hora num instante qualque,,
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dividida pela velocidade do 'navio em nós, nomesmo instante.
(12) "Tanque" significa uin comPartimento fe~
eh ado, fonnado pela estrutur~perrnanente de um
navio~ qu~ ~projetado para 6 transporte de líquido a granel.
(13) "Tanque lateral" significa qualquer tanque
adjacente às chapas do costado.
(14) "Tanque central"-significa qualquer taitque entre anteparas longitudinais.
- '(15) "TanqUe de resíduo" significa um tanque
designado especificamente para coletar as drena~
gens de tanque, lavagens dos tanques e outras
misturas oleosas.

cante, sem água de lastro, sêltl água doce e sem
água para alime'1'tação das caldeiras nos respecw
tivos tangues, sem provisões, sem passageiros
e seus pertences.
(24) "Pe~bilidade" de um compartimento
significa a razão do volume interno desse ~par
timento que se admite ser ocupado por ág~ para
o volume total dess_e_compartimento.
(25) "Volumes" e "áreas" num navio serãO cai~
cuiados em todos os casos para ás linhas moJw
dadas.

(16) "Lastro limpo" significa o lastro de um
tahque que, desde que transportou óleo pela últi~
ma vez, foi submetido a tal limpeza gue se esse
lastro fosse descarregado de um navio que esti~
vesse parado em águas limpas e tranqüilas, em
ma clam, não deixaria traços visíveis de óleo na
superfície da água ou no litoral adjacente nem
produziria borra ou emulsão sob a superfície da
água ou sobre o litoral adjacente. Se- 6 lastro for
descarregado po' meio de um sistema de controle
e monitoragem de descarga de óleo aprovado
pela Administração, a indicação, baseada em tal
sistema, de que o conteúdo de óleo do efluente
não excede 15 partes por milhão constituirá prova
de que __ o lastro está limpo, não obstante a presença de traços visíveis.
(17) "Lastro segregado" significa a água de
lastro, introduzida num tanque o qual é completa~
·ménte separado da carga do óleo e do sistema
de óleo combustível e permanentemente desti~
nado ao transporte de lastro ou de lastro e cargas
outras que não sejam óleo ou substancias nocivas
como defmidas nos Anexos da presente Conven~

( 1) A menos que expressamente estabelecido
de outro modo, as disposições deste Anexo apli~
car~se~ão a todos os navioS!~
(2) Em navios outros que não os petroleiros,
providos de_ compartimentos de carga, construíw
dos e utilizados para o transporte de óléo a granel
e om uma capacidade total de 200 metros cúbi·
cos ou mais, os requisitos das Regras 9, 10, 14,
I5, (I), (2) e (3), 18, 20,24 (4) deste Anexo para
petroleiros aplícar-se~ão também na construção
e operação desses compartimentos, excetci que,
quando a capacidade total for de menos de 1.000
metros cúbicos podem ser aplicado_s os requisitos
da Regra 15 (4) deste Anexo em lugar da Regra
15 (!), (2) e (3).
(3) Quando for transpOrtada, num compartimento de carga de um petroleiro, uma carga su~
jeita às disposições do Anexo U da presente Convenção, também serão aplicados os requisitos
apropriados desse Anexo li.
(4) (a) Qualquer "hydrofoil", veiculo a colchão
de ar e outro novo tipo de embarcação (embarcação próxima à superfície, embarcação submarina, etc.) cujas características de construção sãO
tais que tomam sem razão de ser ou impraticável
a aplicação de qualquer das disposições dos Capítulos 11 e lU deste Anexo, relativas à construção
e equipamento, pode ser dispensado pela Adrni~
nistração do atendimento de tais disposições des~
de que a construção e o equipamento desse navio,
levando em consideração o serviço a que é desti~
nado, fomeça uma proteção equivalente contra
a poluição por óleo.
(b) Os detalhes de qualquer isenção desse tipo,
concedida pela_Admínistraç.§o, deverão ser indi~
cados no Certificado referido na Regra 5 dest,e
Anexo.
(c) A Administração que c_onceder qualquer
isenção desse tipo, deverá, logo que possível mas
não mais de noventa dias após, comunicar à Organização os pormenôtes da mesma e as razões
dela, devendo a Organização disseminá·los para
as Partes da Convenção, como informação e para
ação apropriada1 se couber.

ção.
(18) "Comprimento" (1) significa 96 porcento
do comprimento total sobre uma linha d'água
a 85 por cento do meno·r pontal moldado medido
a partir do topo da quilha ou o comprimento a
parti' da parte anteri.o' da roda de proa até o
eixo da madre do leme, na mencionada linha d'água, se esse último for maior. Em navios projetados com inclinação da quilha, a linha d'água na
qual este comprimento é medido, deverá ser parew
leia à linha d'agua projetada. O comprimento (L)
será medido em _metros.
(19) "Perpendiculares avante e a ré" ser!o tomadas nas extremidades de avante e de ré do
comprimento (L). A perpendicular de vante coincidirá com-·a- parte anterior da roda de proa na
linha d'água em que é medido o comprimento,
(20) "Meio navio" situa..:se na metade do comw
primento (L).
(21) "Boca" (B) significa a largura máxima do
navio, medida a meio navio até a línha moldada
da caverna num navio de casco metálico e até
a superfície extema ao casco num navio de casco
de qualquer outro material. A boca (B) será medida em metros.
(22) "Porte bruto" (tpb) Significa a diferença
em toneladas rnébicas entre o desloc;amento de
um navio em água de densidade de 1.025 na
linha d'água de carga correspondente à borda
livre de verão determinada e o deslocamento leve
do navio.
(23) "[)eslOCamei)to Je\>-e" signifiCa o desloca·
menta de um navio em toneladas métrfcas, sem
carga, sem óleo combustível, ~m óleo lubrifi-

REGRA2

Apllci11;áO

RE.GRA3
~I valentes

( 1) A Administração pode pennitir ciue qual·
quer Instalação, material, aparelho ou dispOsitivo
sejam dotados num navio como ·umêf alternativa
aos requeridos por este Anexo se tais instalações,
materiais, aparelhos ou dispositivos, fo,em, pelo
menos, tão eficazes quanto os exigidos por este
Anexo. Esta prerrogativa da Administração não
a autoriza a substituir, a título de equivalência,
as prescrições das Regras do presente Anexo, em
matéria de concepção e construção, por métodos
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operativos que tenham por

finaJid~de

o controle

da descarga de óleo,
(2} A Administração que permitir uma instala-

ção, equipamento, aparelho ou dispositivo como
alternativa aos requeridos por este Anexo deverá

comunicar tal fato à Organização para que esta
dissemine às Partes da Convenção os detalhes,
como informação e para açâo apropriada, secou-

ber.
REGRA4

VIstorias
(1) Todo petroleiro, de arqueação bruta igua1
ou superior a 150 e todo outro navio, de arqueação bruta igual ou superior a 400 estará sujeito

às vistorias abaixo especificadas.
(a) Orna vistoria inicial antes de o nav:io entrar
em serviço ou antes de ter sido emitido, pela pri-

meira vez, o Certificado exigido pela Regra 5 deste
Anexo e que deverá incluir uma vistoria completa
de sua estrutura, equipamento, instalações, dispositivos e material, na medida em que o navio é

obrigado por este Anexo. Esta vistoria deve ser
tal que assegure que a estrutura, equipamento,
as instalações, os dispositivos e o material aten~
dem plenamente aos requisitos aplicáveis deste
Anexo.
(b) Vistorias periódicas, a intervaJos especificados pela Administra~o m~s que não excedam
5 anos, deverão ser feitas de modo a assegurar
que a estrutura, equipamento, instalações, dispo-sitivos e material atendam plenamente aos requisitos aplicáveis deste Anexo. Todavia, onde a dura~
ção do Certificado Internacional de Prevenção da
Poluição por Óleo (1973) for prorrogada como
especificado na Regra 8 (3) ou (4) deste Anexo,
o intervalo da vistoria periódica pode ser corres~
pendentemente aumentado.
(c) Vistorias intermediárias, a intervalos de
tempo especificados pela Administração mas que
não excedam 30 meses, deverão ser feitas de
modo a assegurar que o equipamento e os siste-mas de bomba e tubulações associados, induindo os sistemas de monitoragem e controle da
descarga de óleo, o equipamento separador de
água - óleo e os sistemas de mtragem de óleo
atendem plenamente aos requisitos aplicáveis
deste Anexo e estão em boas condições de funcio-namento.
Tais vistorias intermediárias se apoiarão no Certificado Internacional de Prevenção da Poluição
por Óleo (1973) emitido de acordo com a Regra
5 deste Anexo.
(2) A Administração esiabele_cerá medidas
apropriadas para os navios que não estejam sujei~
tos às disposições do parágrafo ( 1) desta Regra,
a fim de assegurar que atendem às disposições
aplicáveis deste Anexo.
{3) As vistorias do navio reladonadas com a_
execução das disposições deste Anexo serão leva~
das a efeito por oficiais da Administração. A Admi~
nistração pode, contudo, encarregar das vistorias,
peritos nomeados para este fim ou organizações
por ela reconhecidas. Em qualquer caso a Administração garantirá a execução completa e a efi~
ciência das vistorias.
(4) Após ter sido terminada qualquer vistoria
do navio de acordo com esta Regra, não poderá
ser feita qualquer modificação significativa na es~
. trutura, equipamento, instalações, dispositivos ou

,._.
'

material cobertos pela vistoria sem a sanção da
Administração, exceto a substituição direta de tais
equipamentos ou instaJações.
REGRAS

Emissão de Certificados
( 1) Após a vistoria deverá ser emitido um Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por
Óleo (1973), de acordo com as disposições da
Regra (4) deste Anexo, para qua1quer petroleiro
de arqueação bruta igual ou superior a 150 e
para qualquer outro navio de arqueação bruta
igual ou superior a 400, que sejam utilizados em
viagens para portos ou terminais ao largo sob
a jurisdição de outras Partes da Convenção. No
caso de navio existente aplicar~se-â este requisito
12 meses após a entrada em vigor da presente
Convenção.
(2) Tal Certificado sei-á emitido pela Administraçã_Q o_u_ pessoas ou Organizações por ela devidamente autorizadas. Em tOdos os casos a Administração assume plena responsabilidade pelo
Certificado.
REGRA6

Emissão eh! um Certiftcado
pol" um o~ Governo
(1) O Governo de uma Parte da Convenção
pode, a pedido da Administração, compelir um
navio a ser vistoriado e, caso se certifique de que
o mesmo está ~umprindo com as disposições
deste Anexo, deverá emitir ou autorizar a emissão
de um Certificado Internacional de Prevenção da
Poluição por Óleo (1973) para o navio, de acordo
com este Anexo.
(2) Uma cópia do Certificado e wna cópia do
relatório da vistoria serão remetidos, tão logo possível para a Administração que solicitou a vistoria.
(3) Um Certificado assim emitido deverá con~
ter uma anotação de que o foi por solicitação
da Administração e terá o mesmo valor, sendo
reconhecido da mesma maneira que um Certificado emitido de acordo com a Regra 5 deste
Anexo._
(4) Nenhum Certificado Internacional de Pre-venção da Poluição por Óleo (1973) será emitido
para um navio que esteja autorizado a arvorar
a bandeira de um Estado que não seja uma Parte.
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Convençao cuja" bandeira o navio está autorizado·
a arvorar, o Certificado pode ser prorrogado pela
Administração, mas essa prorrogação somente
será concedida com o frn __de pe_rmitir que o navio
termine sua viag'em para o EStado J:u]a bandeira
está autorizado a arvorar ou para aquele em que
será vistoriado e isto somente nos casos ·em que
pareça ser correto e razoâvel__(az_ê~lo.
(3) Nenhum Certificado será deste modo prorrogado por um período de mais de 5 meses e
wn navio para o qual tenha sido concedida tal
prorrogação não deverá, em sua chegada ao Esta·
do cuja bandeira está autorizado a arvorar ou ao
porto em que está para ser vistoriadO, ser autorizado, em virtude de tal prorrogação, a deixar esse
PQrto ou EStado sem que tenha obtido novo Certi~
ficado.
(4) Um Certificado que não tenha sido prorrogado de acordo com as disposições do parágrafo
(2) desta Regra, pode ser prorrogado pela Admi~
nistração, por um período de graça de até um
mês a partir da data de expiração nele estabe.
lecida.
(5) Um Certificado deixará de ser_válido se
rações significativas tenham sido realizadas na
construção, equipamento, instalações, arranjos
ou_ material, determinadas sem a sanção da Admi~
nistração, exceto ·a substitlliç~o pura_~ sin:tples
de tal equipamento ou_instalações, ou se as vistorias intermediárias especificadas pela Administra~
ção de acordo com a Regra 4 (1) (c) deste Anexo
não: tiverem sido feitas.
__
(6) Um Certificado emitido para um navio dei~
xará de ser válido quando esse navio for transfe~
rido para a bandeira de um outro Estado, eXceto
como estipulado no parágrafo (7) desta Regra.
(7) Na transferência de um navio para a ban·
deira de uma outra Parte, o Certificado permanecerá em vigor por um pen"odo que não deve
exceder 5 meses desde- que _não venha a expirar
antes do t~rmino desse período ou até que Ad·
ministração emita um Certificado que o substitua,
dos dois o que ocorrer mais cedo. Tão logo seja
possível, após ter tido lugar a transferência, o Go-verno da Parte cuja bandeira o na~o estaVa ahte~
riormente _autorizado a arvorar, remeterá para a
Administração uma cópia do Certificado do navio
antes da transferência e, se_ disponível, uma cópia
do relatório de vistoria pertinente.

alte-

a

REGRA?

-Fonna de éei1iffcado
O Certificado Internacional de Prevenção da Po~
Juição por Óleo (1973) será redigido em uma
língua oficial do pais que o emite na forma correspondente ao modelo existente no Apêndice D a
este Anexo. Se a lingua utilizada não for o inglês
nem o francês o texto deverá conter uma versão
nUma desSas llnguas.
REGRAS

Duração do Certificado
( 1) Um Certificado Internacional de Prevenção
da Poluição por Óleo (1973) será emitido para
_um período especificado pela Administração, o
qual não excederá 5 anos a partir da data da
emissão, exceto como estabelecido nos parágra~
fos (2), (3) e(4) desta Regra.
..
(2) Se um navio, na ocasião ~ que expirar
o prazo do Certificado, não estiver num porto ou
terminal ao largo sob a juriSdição da Parte da

CAPITULOU
Requisitos para o Controle
da Poluição Operacional .
REGRA9

~ontrole da Descarga de Óleo
(1) Sujeita às dispoSições das Regras 10 e 11
deste__Anexo e ao parágrafo (2) desta Regra, qtJal~
quer descarga de óleo ou misturas oleosas no
mar, proveniente de navios aos quais este Anexo
se aplica, será proibida, exceto quando forem satisfeitas tOdas as Coridições seguintes:
(a) para um petroleiro, exceto como estabe~
lecido na alínea (b) deste parágrafo:
(1) o petroleiro não esteja dentro de uma área
eSPecial;
(11) o petroleirO eSteja a mais de 50 milhas náuticas aa terra mais próxirila; (DI) o petroleiro est!'!ja navegando--na sua rota;
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(IV) o regime instantâneo da descarga do con~
teúdo de óleo não exceda 60 litros por milha náutica;

(V) a quantidade total de óleo descarregado
no ruar não ultrapasse, em petroleiros existentes,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
(6) Os resíduos de óleO que não possam ser
descarregados no mar de conformidade com os
parágrafos (1), (2)" e (4) desta Regra deverão ser
retidos a bordo ou descarregados em instalações
de recebimento.

1/15.000 da- quaritidade total da carga especi-

ficada da quaJ o resíduo constitui uma parte, e,
em petroleiros novos, 1/30.000 da quantidade total da carga específica, da quaJ o resíduo constitui

uma parte; e
-(\II) o petroleiro possua em o-peração, exceto

como estabelecido na Regra 15 (5) e (6)" deste

Anexo, um sistema de monitoragem e controle

da descarga de óleo e um sistema de tanque
de resíduo, como exigido pela Regra I 5 deste
Anexo;
(b} proveniente de um navio de tonelagem
bruta de arqueação igual ou superior a 400 tonela-

das que não seja um petroleiro e proveniente dos
porões dos compartimentos de máquinas de um
petroleiro, excluindo os porões dos compartimentos das bombas de carga, a menos que misturada
com resíduos do óleo da carga:
(I) o navio não esteja dentro de uma área especial;
(II) o navio esteja a mais de 12 milhas náuticas
da terra mais próxima;
(W) o navio esteja navegando na sua rota;
(IV) o conteúdo de óleo do efluente seja de
menos de 100 paites pOr milhão; e
{V) o navio possua em operação um sistema
de monitoragem e controle da descarga de óleo,
um equipamento separador óleo-água, um sistema de filtragem de óleo ou outra instalação como
exigido pela Regra 16 deste Anéxo. (2) -No caso de um navio de arqueação bruta
inferior a 400 que não seja um-petrOleiro, enquanto fora de uma área especial, a Administração
deverá assegurar que está equipado, tanto quanto
praticável e razoável, com instalações para armazenagem a bordo dos resíduos de óleo e sua
descarga para instalações de recebimento ou para
o mar, de conformidade com os requisitos do
parágrafo (I) (b) desta Regra.
(3) Sempre que sejam obseJVados traços visíveis de óleo na superficie da água ou abaixo dela,
nas vizinhanças imediatas de um navJ9 ou em
sua esteira, os GOvernos das Partes -da Convenção
deverão, na medida em que seJam raz®Velmente
capazes de fazê-lo, investigar imediatamente _os
fatos, no sentido de verificar se houve Uma violação das _disposições desta Regra ou da Regra
1O deste Anexo. A investigação incluirá, em parti~
cular, as condições de vento e mar, a derrota
e a velocidade do navio, outras possíveis origens
dos traços visíveis nas vizinhanças ·e quaisquer
registras pertinentes de descarga de óleo;
(4) As disposições do parágrafo (1) desta Regra não se aplicarão a descarga de lastro limpo
ou segregado. As disposições da alínea ( 1) (b)
desta Regra não se aplicarão à descarga de misturas oleosas que, sem diluição, tenha um conteúdo
de óleo que não exceda 15 partes por milhão.

(5) Nenhuma descarga no mar deverá conter
produtos químicos ou outras substâncias em
quantidades ou concentrações que sejam perigosas para o ambiente marinho ou produtos químicos ou outras substâncias introduzidas com o fm
de burlar as condições de descarga especificadas
nesta Regra.

REGRA 10
Métodos para a Prevtmção da Poluição
por Óle~ Proveniente de
Navios Quando Operando

em Ar- Especlals

.
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quantidade ou concentração que sejam perigosas
para o ambiente marinho ou produtos químicos
ou outras substâncias introduzidas com o fim de
burlar as condições de descarga especificadas
nesta Regra.
(c) Os resíduos de óleo que não possam ser
descarregados no mar em canfonnidade com a
alínea (a) deste parágrafo deverão ser mantidos
a bordo ou descarregados em instalações de rece-bimento.
(4) As disposições desta Regra não se aplicam
a descarga de lastro limpo ou- segregado.
- (5) Nada nesta Regra proibirá um navio, nwna
viagem em que somente uma parte se faça em
área especial, de proceder à descarga fora da
área especial, de acordo com a Regra 9 deste
Anexo.
.
(6) Sempre que sejam observados traços visí~
veis de Óleo na superfície da água ou abaixo dela,
nas vizinhanças imediatas de um navio ou em
sua esteira, os Governos das Partes da Convenção
deverão, na medida em que sejam razoavelmente
capazes de fazê-lo, investigar imediatamente os
fatos, no sentido de verificar se houve uma viola~
ção das disposições desta Regra ou da Regra
9 deste Anexo. A investigação incluirá, em parti~
cular, as condições de vento e mar, a derrota
e a velocidade do navio, outras pOssíveis origens
dos traços visíveis nas vizinhanças e qua,isquer
registres pertinentes de descarga de óleo.
(7) Instalações de recebimento dentro de áreas
especiais.

( 1) Para os fins deste Anexo as ár~s especiais
são a área do Mar Mediterrâneo. a área do Mar
Báltico, a área do Mar Negro, a área do Mar Vermelho e a "área dos Golfos", ~as quais são defmidas
como se segue:
(a) a área Qo Mar Mediterrâneo significa o próprio Mar Mediterrâneo incluindo seus golfos e mares tendo como limite entre os Mares Medíter~
râneo e Negro o parelelo de 419 N e ~orno limite
oeste o Estreitç de Gibraltar no meridiano de 59
36'w;
(b) a área do Mar Báltico significa o próprio
Mar Báltico com O golfo de Bothnia, o golfo da
Fmlãndia e a entrada do Mar Báltico limitada pelo
paralelo do Skaw no Skagerrak aos 579 44,8'N;
(_c) a área do Mar Negro significa o próprio
Mar Negro tendo corno limite entre os Mares Mediterrâneo e Negro o paralelo de 419 ti;
(d) a área do Mar Vermelho significa o próprio
(a) Áreas do Mar Mediterrâneo, Mar Negro e
Mar Vermelho incluindo os Golfos de Suez eAqua- Mar Báltico.
ba e limitado ao Sul pela Ioxodromica entre Ras
(I) O Governo de cada Parte da Convenção
si si Ane (129 8,5'N, 43~> 19,6'E) e Husn Murad cuja linha de costa faz limite com uma dada área
(12' 40,4"N, 43' 30, 2"E);.
.
especial, compromete-se a assegurar que até 1'1
(e) a área ddS Golfos sjgnifica a área de mar de janeiro de I 977 todos os terminais de carregalocalizada a noroeste da Ioxodromlca entre Ras mento e portos de reparo dentro da área especial
ai Hadd (22° 30"N, 59" 84"E) e Ras AI Fasteh serão providos de instalações adequadas para o
(25" 04"N, 61° 25'E).
.
recebimento e tratamento de todo o lastro sujo
(2) (a) Sujeitas às disposições da Regra 11 deste e água de lavagem dos tanques provenientes de
Anexo, qualquer descarga de óleo ou mistura petroleiros. Além disso, todos os portoS dentro
oleosa no mar, proveniente de qualquer petroleiro, da área especial serão providos de instalações
bem como de qualquer navio de arqueação bruta de recebimento adequadas para outros resíduos
igual ou superior a 400 que não seja petroleiro, e misturas oleosas provenientes de todos os naquando estiverem numa área especial, será proi· vios. Tais intalações deverão ter capacidade adebida.
quada para atender às necessidades dos navios
(b) Tais navios, quando estiverem numa área que as utilizem sem que venham a atrasá-los indeespecial, manterão a bordo toda a drenagem de vidamente.
óJeo e borra, lastro sujo e água de lavagem dos
OU o Governo de cada Parte tendo sob jurisditanques, descarregando-as somente haS instaJa- ção entradas para vias marítimas com pouca proções de recebimento.
fundidade que possam exigir uma redução de
(3) (a) Sujeita às disposições da Regra (11)
calado por meio de descarga de lastro, comprodeste Anexo, qualquer descarga de óleo ou mistU- mete-se a assegurar o fornecimento das instalarn oleosa no mar, proveniente de um navio de ções referidas na alínea (a) (1) deste parágrafo,
tonelagem bruta de arqueação inferior a 400 tone- porém com a condição de que os nãVios que
ladas que não seja petroleiro, será proibida quan- necessitarem descarregar resíduos ou lastrps sudo estiver numa área especial, exceto quando o Jo!3 poderão estar sujeitos a algum atraso.
conteúdo de óleo do efluente sem diluição, não
excede 15 partes por milhão ou, attémativamente,
(In) Durante o período entre a entrada em vigor
quando forem satisfeitas, em sua totalidade, as da presente Convenção (se antes de 19 de janeiro
de 1977) e 19dejanelrode 1977osnaviosquando
seguintes condlções:
(l) o navio esteja navegando na sua rota;
estiverem navegando em áreas especiais dev~ão
(II) o conteúdo de óleo do efluente for de menos cumprir com os requisitos da Regra 9 deste Anede 100 partes por milhão; e
xo, Contudo, os governos das Partes çujas linhas
(DI) a descarga for feita o mais afasta.do possível de costa fazem limite com qualquer das áreas
de terra, mas, em hipótese alguma menos de especiais, de conformidade com-esta alínea po12 milhas náuticas da terra mais pi'Óxima.
dem estabelecer uma data anterior a }9 de janeiro
(b) Nenhuma descarga no mar deverá conter de 1977 mas posterior à- da entrada em vigor
produtos químicos ou outras substâncias em da presente Convenção, a partir da quál os requi-

\)
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sitos desta regra a respeito de áreas especiais
em questão passarão a ter efeito:
( 1} se todas as instal.;tções de recebimento
exigidas tiverem sido providenciadas até a data
assim estabelecida; e
(2) contanto que as Partes interessadas notifiquem a Organização sobre a data assim esf.abF-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
(VIl) De qualquer fonna, as instalações de recebimento, como prescritas na Regra 12 deste
Anexo, deverão ser providas até 19 de janeiro de
1977 ou um ano ap6s a data da entrada em vigor
da presente Convenção, se esta data for posterior.

REGRA l l
Exceções

lecida, com antecedência de 6 meses, para divulw
gação às outras Partes.

(IV) Após )9 de janeiro de 1977 ou após a
data estabelecida de acordo com a alínea (a) (III)

deste parágrafo, caso essa seja anterior, cada Parte notificará a Organização para que sejam tmnsmítidas aos Governos Contratgmtes, todos os casos em que as instalações de recebimento forem
julgadas inadequadas.
(b) Área do Mar Vermelho e Área dos Golfos.
(I) O Governo de cada Parte cuja linha de
costa faz limite com áreas especiais comprome-

re.se a assegurar que, tão logo seja possível, todos
os terminais de carregamento de óleo e portos
de reparo, dentro d_e_$S$ áreas especiais, serão
providos de instalações adequadas ao recebimen~
to e tratamento de todo o lastro sujo e água de
lavagem dos tanques provenientes de petroleiros.
Além disso, todos os portos dentro da área especial serão providos de instalações de recebimento
adequadas para outros resíduos e misturas oleosas de todos os navios. Tais instalações deve_rão
ter capaclda.de adequada para atender às necessidades de todos os navios que as utiliz_em sem
\que venham a atrasá-los indevidamente.
(H) O Govemo de cada Parte tendo sob sua
jurisdição _entradas para vias maritimas com pouca profundidade que possam exigir wna redução
de calado por meio de descarga de lastro, compromete-se a assegurar o fornecimento das instalações referidas na alínea (I>) (I) deste parágrafo,
porém com_ a cond_içãQ __d~ que os navios que
necessitarem descarregar resíduos ou lastro sujo,
poderão estar sujeitos a a1gum atr~o.
(fi) Cada Parte interessada notificará a Organização sobre as medidas tomadas de conformidade com as ,Qisposlçõ_e_s da alínea (b) (I) e
(ll) deste parágrafo. Em seguida ao recebimento
de notificações a Organização estabelecerá wna
data a partir da qual passarão a vigorar os requisitos desta Regra a respeito da área em questão.
A Organização notificará todas as P.a,rtes sobre
a data assim estabelecida com antecedência de
pelo menos 12 meses.
(IV} Durante o período entre a entrada em
vigor da presente Convenção e a data assim estabelecida, os navios enquanto navegarem na área
espedal cwnprirão com os requisitos da Regra
9 deste Anexo.
(V) Após tal data os petroleiros carregando
nos portos dessas áreas especiais onde ainda não
haja disponibmdade de tais instalações cumprirão
também, totaJmente com os requisitos desta Regra. Contudo, os petroleiros que entrem nessas
áreas especiais para carregarem deverão envidar
todos os esforços a fim à.e entrar na área somente
com lastro limpo a bordo.
(VI) Após a data em que passaram a vigorar
os requisitos para a area-espeda1 em questão,
cada Parte notificará a Organização, para comunicaçao às Partes interessadas, sobre todos os casos em que as instalações foremjulgadas inadequadas.

As Regras 9 e 1O deste Anexo não se aplicam:

(ãJ -à descarga de óleo ou- mistura oleosa no
mar, necessária para fins de garantir a segurança
de wn navio ou sa1var vida humana no mar; ou
(b) à descarga de óleo ou mistura oleosa no
mar resultante de avarias num navio ou em seU
equipamento:
(I) desde que tenham sido tornadas as precauções razoáveis, após a ocorrência da avaria
ou descoberta do vazamento· com o propósito
de prevenir ou minimizar a descarga; e
(II) exceto se o armador ou o_ Comandante
agirem, seja com a intenção de provocar danos
ou seja com negligênc_ia e com -conhecimento
de que poderia, provavelmente, ocorrer a avaria;
ou

(c) a descarga no mar de substâncias contendo óleo, aprovada pela Administração, quando
usada para fins de combate específico a incidentes com poluição a fim de minimizar os danos
por poluição. Quaisquer dessas descargas estarão
sujeitas à itprovação de qualquer Governo em
cuja_jurisdição é considerado que ocorra a des·
r.arga.
REGRA 12

Instalac;ões de Receblmento
-(1) Sujeito às disposições da Regra 1O deste
Anexo, o Governo de cada Parte compromete-se
a assegurar a instalação, nos terminais de carregamento de óleo, portos de reparos e outros portos
em que navios tenham resíduos de óleo para descarregar, de meios para o recebimento de tais
resíduos ê rilisturas oleosas como sobras de pe~
troleiros e outros navios, adequados para atender
às necessidades dos navios que os utilizem sem
causar uma demora excessiva dos mesmos.
(2) Instalações de recebimento de acordo
com o parágrafo (1) desta Regra deverão ser providas em:
(a) todos os portos e terminais em que ê feito
o carregamento de óleo cru em petroleiros que
-tenham completado, imediatamente antes da
chegada, uma viagem com lastro a qual não tenha
sido de mais de 72 horas ou de mais de 1200
milhas;
(b) todos os portos e terminais em que é feito
o carregamento de petroleiros com óleo que não
seja cru a granel, numa quantidade média de mais
de _l.QOO toneladas métricas por dia;

(c) todos os porto~ que tenham estaleiros de
reparos de navios ou instalação de limpeza de
tanques;
(d) todos os portos e terminais que operam
com navios providos de tanque (s) de resíduos
exigido (s) pela Regra 17 deste Anexo;
(e) todos os portos em que as águas oleosas
de porão e outros resíduos não possam ser des·
carregadas de acordo com a Regra 9 deste Anexo:
e
(O todos os portos de carregamento para cargas a granel no que se relaciona aos resíduos
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de óleo dos transportadores combinados que não

podem ser descarregados de acordo com a Regra

9 deste Anexo.
(3) A capacidade das instalações de recebimento deve ser como se segue:
(a) Os terminais de carregamento de óleo cru
deverão ter instalações de recebimento suficientes para receber óleo_ e misturas oleosas, provenientes de todos os petroleiros em viagens como
descritas no parágrafo (2) (a) desta Regra; que
não possam ser descarregados de acordo com
as disposições da Regra 9 (1) (a) deste Anexo._
(b) Os portos de carregamento e os terminais
referidos nO parágrafo (2) (b) desta Regra deverão
ter insta1ações de recebimento suficientes para
receber óleo e misturas oleosas provenientes de
petroleiros que tenham carga do óleo que não
Seja óleo cru a granel e que não possam ser descarregados de acordp com as disposições da Re-gTa 9 (I) (a) deste Anexo.
(c) Todos os portos que tenham_ estaleiros
de reparos de navios ou recJ,Jrsos para limpeza
de tanques deverão possuir instalações de recebi~
mente suficientes para receber todos os residuos
e misturas oleosas, mantidos a bordo para despejo, provenientes de navios, antes de entrada nos
estaleiros ou instaJações d_e_i_impeza.
(d) Todas as instalações de recebimento existentes em portos e terminais de acordo com o
parágrafo (2) (d) desta Regra deverão ser ~ficien~
tes para receber todos os resíduos retidos de acordo com a Regra 17 deste Anexo, provenientes
de todos os navios de que se possa razoavelmente
esperar que escalem em tais portos e terminais.
(c) Toda:s_as instalações à.e. recet;ti!]lento provielas_ em portos e terminais em atendimento a
esta Regra deverão ser suficientes para receber
águas oleosas de porão e outros resíduos. que
não possam ser descarregados de acordo com
a_Regra 9 deste Anexo.
_
(f) As instalações de recebimento existentes
nos portos de carref}amento para cargaS a granel
deverão Ie\iã.r em conta os problemas especiais
dos transportadores c_ombinados, como apropriado.
(4). As instalações de recebimento prescritas
rtbs parágta'fos (2) e (3) desta Regra deyerão estar
disponíveis antes de um ano após a data da entrada em vigor da presente Convenção ou a )9 de
janeiro de 1977 - das duas a que ocorrer mais
tarde.
(5) --Cada Parte nptificará à OrganizaÇão, para
transmissão às Partes interessadas, tod.Qs os__çasos em que sejam julgadas inadequadas as instalações providas de acordo com esta Regra.
REGRA 13
Petroleiros de Lastro Segregado
(1) Todo petroleiro novo de tonelagem igual
óu superior a 70.000 toneladas de porte bruto
será provido de tanqueS -de lastro segregado e
atenderá aos requisitos desta Regra.
(2) A capacidade dos tanques de lastro segregado deverá ser determinada de modo que o navio poSsa operar com segurança em viagens com
lastro sem que re_corra aos tanqueS de óleo para
lastro d'água, exceto como estipulado no parágrafo (3) desta Regra. Em todos os _casos, contudo, a capacidade dos tanques de lastro segregado
deverá ser, pelo menos, tal que em qualquer con~
dição de lastro em qualquer parte da viagem, in-
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cluindo as que consistam de peso leve acrescido
somente de lastro segreffado, os calados e o trim
possam preencher cada um dos seguintes requisitos:
(a)

o calado moldado a meio navío (dm) em

metros (sem levar em conta qualquer defonnação
do navio) não deverá ser inferior a:

dm
(b)

~ "2,0

+ 0,02L;

os calados nas perpendiculares AV e AR

deverão corresponder aos detenninados pelo calado a rneio navio (dm) como especificado na
a1ínea (a) deste parágrafo, em associação com
o trim pela popa não superior a 0,015L; e
(c) em qualquer caso o calado na perpen-

dicular AR não deverá ser menor do que aquele

necessário para obter a imersão total dos hélices.
{4) Em nenhum caso a água de lastro será

transportada nos tanques de óleo exceto em condições de tempo táo severas que, na opinião do
Comandante, seja necessário transportar água de

lastro adicional em tanques de óleo, para a segurança do navio. Água de lastro adi dona! será tratada e descarregada em conformidade com a Regra
9 e de acordo com os requisitos da Regra 15
deste Anexo, devendo ser feito um lançamento
no Uvro de Registro de Óleo referido na Regra
20 deste Anexo.
(4) Qualquer petroleiro que não seja obrigado
a possuir tanques de lastro segregado de acordo
com o parágrafo (1) desta Regra pode, contudo,
ser qualificado como um petroleiro de lastro segregado,desde que, no casQ_de um petroleiro de
comprimento igual ou superfor a 150 metros,
atenda ele totalmente aos requisitos dos parágrafos (2) e (3) desta Regra e no ca_so de _petroleiro
de cumprimento a 150 metros aS condições de
lastro segregado deverão satisfazer a Administração.

REGRA14
Segresação de Óleo e
Lastro de Água
(!) Exceto como estabelecido no parágrafo (2)
desta Regra, nos navios novos de arqueação bruta
igual ou superior a 4.000 que não--Sejam petro-leiros e nos petroleiros novos de arqueação bruta
igual ou superior a 150, nenhuma água de lastro
será transportada em qualquer tanque de 6leo
combustível.
(2) Onde condições anormais ou a necessidade
de transportar grandes quantidades de óleo combustível tomar necessário o transporte de água
de lastro que não seja um lastro limpo em qualquer tanque de óleo combustível, essa água de
lastro será descarregada em instalações de recebimento ou no mar, de conformidade com aRegra 9, utilizando-se o equipamento especifico na
Regra 16 (2) deste Anexo e será feito um lançamento a respeito no Uvro Registro de Óleo.
(3) Todos os outros navios deverão atender
aos requisitos do parágrafo ( l) desta Regra tanto
quanto seja possível e razoável.

REGRA15
Retenção de Óleo a Bordo
(!) Sujeftos às dlsposiçôes dos parágrafos (5)
e (6) desta Regra, os petroleiros de arqueação
bruta igual ou superior a 150 serão equipados
com instalações de acordo com os requisitos dos
parágrafos (2) e (3) desta Regra, sob a condição
de que nos casos de petroleiros existentes os requisitos para os sístemas de monitoragem e controle da descarga de óleo e arranjo dos tanques
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(b) Deverão ser providos detetoreS de interface
de resíduos aplicados três anos após a data da
de óleo/água eficazes, aprovados pela Adminisentrada em vigor da presente Convenção.
tração. Para uma determinação rápida e precisa
(2) (a) Devem ser fornecidos meios adequados para limpeza dos tanques de carga e transfe- da interface de óleo/água nos tanques de resíduo
rência dos resíduos de lastro sujo e lavagens de
e deverão estar disponíveis para uso em outros
tanques,- dos tanques de carga para um tanque tanques onde for efetuada a separação de óleo
de resíduo aprovado pela Administração. Em pe- e água e dos quais se pretende descarregar o
troleiros existentes qualquer tanque de carga pode efluente diretamente para o mar.
(c) As instruções de operação do sistema deveser escolhido para ser tanque de resíduo.
(b) Neste sistema, instalações devem ser provirão estar de acordo com um manual de operação
das para transferir os resíduos de óleo para um aprovado pela Administração. Devem elas cobrir
tanque de resíduo _ou para uma combinação de as operações tanto manual como automática e
tanques de resíduo de tal modo que qualquer se destinarão a assegurar que em nenhum moefluente descarregado no mar o seja de maneJra
mento o óleo será descarregado exceto em cumprimento das condjções especificadas na Regra
a cumprir com as disposições da Regra 9 deste
Anexo.
9 deste t\n_exo: .
.
(4) Os requisitos dos parágrafos (I), (2) e (3)
(c) Os arranjos dos tanques de resíduo ou
desta Regra não se aplicarão a petroleiros de arcombinação de tanques de resíduo terão uma
capacidade necessária para guardar os resíduos Queação bruta inferior a 150, para os quais o
oriundos da lavagem dos tanques. resíduos de controle da descarga de óleo, de acordo com
a Regra 9 deste Anexo, será efetuado pela retenóleo e resíduos de lastro sujo mas cujo total não
ção do óleo a bordo com descarga subseqüente,
deve ser de menos de três por cento da capacide todas as lavagens contaminadas, em instaladãde de transporte de óleo do navio, exceto que,
onde forem instalados tanques de lastro segre- ções de recebimento. A quantidade total de água
e óleo usada-para a lavagem e recolhida em seguigado, de acordo com a Regra I 3 deste Anexo
da a um tanque de armazenamento será regisou onde dispositivos tais como edutores que entrada no Uvro Registro de Óleo. Esta quantidade
volvam a utilização de água adicional para a lavagem não forem instalados, a Administração pode total será descarregada em instalações de recebimento a menos que tenham sido feitos arranjos
aceitar dois por cento. Petroleiros novos de mais
adequados de modo a assegurar <tue qualquer
de 70.000 toneladas de porte bruto deverão ser
efluente, cuja descarga no mar seja permitida,
providos, pe.lo menos, de dois tanques de resí~
seja eficazmente controlada de modo a garantir.
duos.
o cumprimento das disposições da Regra 9 deste
(d) Os tanques de resíduos serão assim projeAnexo.
tados, particularmente a respeito das posJçôes das
(5) A Administração pode dispensar os requientradas e saídas, diafragmas ou vertedores, se
instalados, de modo a evitar uma turbulênda ex~ sitos dos parágrafos (1), (2) e (3) desta Regra
para qualquer petroleiro engajado exclusivamente
cessiva e arrastamento de óleo ou emulsão com
em viagens de 72 horas ou menos de duração
a água.
e dentro de 50 milhas náuticas da terra mais próxi(3) (a) Deverá ser instalado um sistema de
monitoragem e controle da descarga de óleo, ma, desde que o petroleiro não seja obrigado
aprovado pela Administração. Ao considerar o -a poSSUir e não poSsua um Certificado Internaprojeto do mediçfor do conteúdo de óleo a ser cional de Prevenção da Poluição por Óleo (1973).
Qualquer uma dessas dispensas será sujeita à
incorporado ao sistema, a Adminlstração deverá
condição de que o petroleiro deveril reter a bordo
ter atenção às especificações reco~endª'das pela
todas as misturas oleosas para posterior descarga
Organização*. O sistema deverá ser equipado
em instalações de recebimento e que a Adminiscom um mecanismo de registro para fome<:er
declare como adequadas as instalações
- um registro contínuo da descD.rga em litros por tração
disponíveis para o recebimento de tais misturas
milha náutica e a quantidade total descarregada,
oleosas.
.
ou o cont_eúdo de óleo e a razão de descarga.
(6) Quando o equipamento que, na opinião
Este. registro deverá identificar a hora e a data da Administração, é exigido pela Regra 9 (I) (a)
e será mantido pelo menos, por três anos. O siste- (VI) deste Anexo e especificado na alínea (3) (a)
ma monitor e de controle da descarga de óleo desta Regra não é possível ser obtido para condeverá entrar em operação quando houver qual- trole da descarga de produtos refinados leves
quer descarga do efluente para: o mar e deverá
(óleos claros), a Adrrtinistração pode dispensar
ser tal que assegure que qualquer descarga de o atendimento de tal exigência, desde que a des-mistura oleosa cesse imediatamente quando a
carga só seja permitida de acordo com os procerazão instantânea de descarga de óleo exceda
dimentos estabelecidos pela Organização, os
apermitidaPelaRegra9 (1) (a) desta Anexo. Qual- quais dever!o satisfazer as condições da Regra
quer falha desse sistema minotor e de controle 9 (I) (a) deste Anexo, exceto a obrigação_de pos-deverá parar a descarga e deve ser anotada no suir, em operação, um sistema de monitoragem
Uvro Registro de óleo. Um método alternativo,
e controle da descarga de óleo. A Organização
operado manualmente, deverá ser provido e pode
deverá rever a disponibilidade do equipamento
ser usado no caso de tal falha, mas a unidade em intervalos de tempo que não excedam doze
defeituosa deverá ser posta a operar antes que -meses.
o petroleiro inicie sua próxima viagem lastrado,
• É feil:.!l referência à~ Rec-Omend.!:l)~es sobre !IS Especificações
a menos que se dirija para um porto de reparos.
rntem:~clonais de desempenho par11 o Equipamento Sep11rador
Os petroleiros existentes cumprirão com todas
de Óleo/Águn e Medidores de Conteúdo de Óleo. ~dotadas pela
as disposições acima especificadas exceto que
Resoluç.'lo A.233 {VIl).
a parada da descarga pode ser realizada manual~
• É feita referência ao "'Cle.!!n Seas Ciulde for_on T.!!nkers<Publl·
cado peli!! "lntemaclonal Ch~mberof Shipping" e ~Oil Compi!!nles
mente e a razão de descarga pode ser estimada
·
Internacional Marine Forum".
pelas características da bomba.
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(7)

Os requisitos dos parágrafos(!), (2) e (3)

desta Regra não se aplicarão aos petroleiros transportando asfalto, nos quais o controle da descarga
do asfalto, de acordo com a Regra 9 deste Anexo
será efetuado pela retenção a bordo dos resíduos
do asfalto e descarga de todas as lavagens contaminadas em instalações de recebimento.

REGRA!6

Sistema de Monitoragem e Controle
da Descarga de Óleo e Equipamento
Separador de Óleo/Agua
(1) Qualquer navio de arqueação bruta igual
ou superior a 400 será equipado com um equipamento separador de óleo/água ou um sistema
de filtragem em atendimento às disposições do_

seu projeto aprovado pela Administração e ser
tal que assegure que qualquer mitura oleosa descarregada no mar após ter passado pelo separador ou pelos sistemas de filtragem terá um con·
teúdo de óleo de não mais de 100 partes por
milhão. Ao considerar o projeto de tal equipamento a Administração deverá ter atenção às especificações recomendadas pela Organização. •
(7) -O sistema de filtragem de óleo, referido
no parágrafo (2) (b) desta Regra deverá ter seu
projeto aprovado pela Administração e ser tal que
receba a descarga proveniente do sistema separador e produza um efluente cujo conteúdo de
óleo não exceda 15 partes por milhão. Deve ser
provido de dispositivos de alanne para indicar
quando este nível não pode ser mantido.

parágrafo (6) desta Regra. Qualquer navio desde

REGRA 17

que transporte grande quantidade de_ 61eo com-

Tanques de Resíduos
(1) Todo navio de arqueação bruta igual ou
superior a 400 será provido de tanque ou tanques
de capacidade adequada, levando-se em consicteração o tipo das máquinas e a extensão da viagem,
para receber os resíduos oleosos que não possam
ser lratados de outra maneira, de acordo com
os requisiios deste Anexo, tais com.o os resultados
da purificação _de óleos combustíveis e lubrificantes e de vazamentos de óleo nos compartimentos
de máquinas.
(2) Nos n_avios, tais tanques serão projetados
e construidos de modo a que fiquem facilitada
sua limpeza e descarga dos resíduos para as instalações de recebimento. Os navios existentes d~e
rão cumprir com esta exigência tanto quanto seja
razoável e praticável.

bustfvel cumprirá com o parágrafo (2} desta Regra

ou com o parágrafo (1) da Regra 14.
(2) Qualquer navio de arqueação brutal pu
superior a 10.000 será equipado:
(a) em adição aos requisitos do parágrafo (1)
desta Regra, com um sistema de monfloragem

e controle de descarga de óleo em atendimentç>
ao parágrafo (5) desta Regra; ou
(b) como alternativa aos requisitos do parágrafo (!) e alínea (2) (a) desta Rogra, com um
equipamento separador de óleo/água em atendimento ao parágrafo (6) desta Regra e com um
eficaz sistema de filtragem, atendendo ao parágrafo (7) desta Regra.
(3) A Administração deverá se assegwar de
que navios de arqueação bruta inferior a 400 este--.
jam equipados, tanto quanto seja praticável, para
reter a bordo óleo ou _misturas oleosas ou para
descarregá-los de acordo_ com os re.quisltos da
Regra 9 (I )(b) deste Anexo.
. . . .
(4) Para os navios existentes, os requisitos dos
parágrafos (I), (2) e (3) desta Regra aplicar-se-ão
três anos após a data da entrada em vigor da
presente ConvenÇão.
_
(5) Om sistema de monitoragem e controle
da descarga de _óleo deverá ter seu projeto "'provado pela Administração. Ao considerar o projeto
do medidor de _conteúdo de óleo a ser in5=0!J>orado ao sistema, a Administração deverá estar
atenta às especificações recomendadas pela Organização•. O sistema deve ser equipado com
um aparelho de registro para proporcionar um
registro contínuo do conteúdo de óleo em partes
por milhões. Este registro deverá indicar a hora
e data e será mantido pelo menos por três anos.
O sistema de monitoragem e controle em operação quando houver quaJquer descarga de efluente
para o mar e deverá ser tal, que assegure que
quaJquer descarga de mistura oleosa cessará ime-diatamente quando o conteúdo de óleo do efluente exceder o permitido pela Regra 9 ( 1) (b) deste
Anexo. Qualquer faJha deste sistema de monitoragem e controle fará cessar a descarga e será
anotada no Livro Registro de Óleo. A unidade
defeituosa deverá ser posta a funcionar antes de
o navio iniCiar sua próxima viagem, a menos :que
ele esteja se dirigindo a um porto de reparos.
Os navios existentes deverão cumprir com as· disposições acima especificadas exceto quanto ao
fato de que a parada da descarga pode ser feita
manualmente.
(6) O equipamento separador de óleo/água
ou um sistema de tiltragem de óleo deverá ter
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REGRAIS
Instalação de bombas, Canallsações e Dl&po-

_.sitJvos
de Descarga e Petroleiros

(_]) Todo petroleiro, deverá ter nos convés
aberto, çle ambos os bordos do- navio, um piano
de válvulas de descarga, em conexão com as instalações de" reCebimento, para descarga da água
de lastro sujo ou da água contaminada por óleo.
(2) Em todo petroleiro as canalisações para
descarga para o mar de efluentes que possa ser
permitida de ac:ordo com a Regra 9 deste Anexo,

deverão ser dirigidas para o convés aberto ou
para os bordos do nayfo, acima da linha d'agua
na condição _de navio çom o m~mo la$'0. P.odem ser aceitos arranjos diferentes de canaJ!sações para permitir a operação do modo admitido
nas alíneas (4) (a) e (b) desta Regra.
(3) Deverão, nos petroleiros novos, ser provi~
dos meios que permitam que se possa parar a
descarga de efluentes para o mar, de uma posição
no convés superior ou acima dele, situa!ia de mQdo que se possa observar visuaJmente o piano
de válvulas referido no parágrafo ( 1) desta Regra
e o efluente proveniente das çan~lisações referidas no parágrafo (2) d_eSta Re.gra. Não há necessidade de serem providos meios, na posição de
observação, para parar a descarga, se_ existir um
sistema de comunicaç~s_eficaz tal çomo _tele(one
ou sistema rádio entre a posição de observação
e a posição de controie da_ de_sci)rga.
(4) Todas as descargas serão localizad~ acima da linha d'água ex~ _que:
(a) O lastro segregado e o lastro limpo podem
ser descarregados abaixo da Unha d'água nos portos e nos tt.:trminais ao largo. _
(b) Os navios existentes que, sem alterações,
não sejam capazes de descarregar o lastro segre-gado acima da linha dágua podem fazê-lo <Waix.o
da linha dágua desde que tenha sido feito imediatamente antes_ da_descarga um exame no tanque
o qyal tenha ~:;tabelecido _que não houve _genhuma contaminação por óleo.

REGRA !9
Conexão Padrão para Descarga
A fi~. de perrnttir que as· Cãriaiisações provenientes das instalações de recebimento sejam C:Qnectadas c:om a rede do navio para descarga de
resíduos dos porões das máquinas, ambas deve-rão estar providas de uma conexilo padr~ para
descarga, de acordo com a seguinte tabela:

•t

feita refe~da à Recomendaçbo sobre Especificações lnter·
nacionais de desempenho para Equipamento Sepai"ador de óleo/
ilgua e Medidores de Conte(!do de Óleo. adotada pelt.i 0rg!IJII·
zas;lio pela Resolução t\.233 (VJ!).
feiUI referência à Recomendaç&o sobre a5 Especiflcaçl>es
Internacionais sobre o desempenho do Equipamento Separ11dor
de Óleo!ÁgUII e Medidores de Çontetldo de Óleo, 11dot.!!da pela
Organiulç!o pelt.i Resolução A.233 (VIl)

•t

DIMENSÕES PADRÃO DE FLANGES.PARA CONEXÚE5 DE DESCARGA

Descrição

Dimensão

Diâmentro Externo
Diâmetro Interno

215mm

De acordo com o diâmetro externo- da c~naIisação

Diâmetro do Círculo de FuraÇão Ranhuras no flange

Parafusos e porcas: quantidade e diâmetro.

183mm
6 furos de 22mm de_ diâmetro,- igUalmente
distanciados entres~ situados num_ckc:.ulo_de
diâmetro iguaJ ao acima citado numa ranhura
na periferia do flange. A largura da ranhura
éde_22rnm.
. -

6 com diâmetro de 20mm e de comprimento
adequado
o flange é projetado para receber c:anaJisação de um cliâlhetro intenio·-·mâxiCnO de t25fnm e
deverá ser de aço ou outro material equiva1ente, tendo uma superffcie plana. Este flange, juntamente
com uma junta de material a prova de óleo, deverá ser adequado a suportar uma pressão de
serviço de 6kglcm2 •
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Uvro de Registro de Óleo
(I) Todo petroleiro de arqueação bruta igual

ou superior a 150 e todo navio de arqueação
bruta igual ou superior a 400 que não seja um
petroleiro deverá possuir um Uvro de Registro
de Óleo, seja c:omo parte do diário náutico ou

seja de outro rnodo, na forma especificada no
Apêndice lU deste Anexo.
(2) O Livro de Registro de Óleo-será preen~
chido em cada ocasião, tanque por tanque, sempre que ocorrer no navio qualquer uma das se-

guintes operações:

(a) para petroleiros
(I) carregamento de 6Jeo de carga;
(U) transferência interna, quando em viagem,
do óleo de carga;
(lU} abertwa ou fechamento das válvulas ou

D!ÃRÍO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo 11)
bricada pelo Comandante do navio. Os lançamentos no Livro de Registras de óleo serão feitos
na lingua oficial do Estado cuja bandeira o navio
está autorizado a arvorar e em_ inglês ou francês
nos navios portadores de um Certificado Internacional para Prevenção da Poluição por Óleo
(1 973). Os lançamentos na língua nacional oficial
do Estado cuja bandeira o navio está autorizado
a arvornr prevalecerão em caso de disputa ou
.discrepância.
(5) O Uvro de Registro de _Óleo serâ mantido
em loca] prontamente acessível para inspeção em
qualquer ocasião que se fizer necessária e, ,exceto
no caso _de navio desguarnecido e sendo rebocado, será conservado a bordo. Esse Uvro deverá
ser guardado durante um periodo de três anos
a partir da data do ô1timo lançamento.
(6} A _autoridade competente_ do Governo de
uma Parte da Convenção pode inspecionar o üvro
de Registro de Óleo a bordo de qualquer navio
a que Se aPlique este Anexo, quando o mesmo
estiver em seus portos ou terminais ao largo e
pode tirar cópia de qualquer lançamento desse
Uvro, pode_!!_do solicitar ao Comandante que certifique ser ele uma cópia autêntica de tal lançamento. Qualquer cópia assim feita, que tenha sido
certificada _pelo Comandante do navio como sendo uma cópia autêri.tlca de um lançamento feito
no Livro -de Registro de Óleo do navio será aceita
em (jiia1quer processo judicial como uma ·evidência dos- fatos estabelecidos no lançamento. A inspéÇão dé um üvro de Registro de Oleo e a retirada
de unia cópiã. autêntica pela autoridade competente de conformidade com este parágrafo deverá
ser feita o inais rápido possível de modo a não
causar demora desnecessária ao navio.

dispositivos similares que fazem a interconexão
dos tanques de carga, antes das operações de
carga e descarga ou após as mesmas;
(IV) a abertura ou fechamento dos meios de
comunicaçao entre a canalização de carga e a
canalização _de lastro;
M abertura ou fechamento das válvulas de
costado antes, durante e_após.as operações de
carga e des_carga;
(VI) descarga de 6Jeo de carga;
(VIl) lastreamento dos tanques de carga;
(VIli) limpeza dos tanques de carga;
(lX) descarga de lastro, exceto quando proveniente dos tanques de lastro segregado;
(X) descarga da água proveniente dos tanques
de resíduo;
(XI) remoção dos resíduos;
(XII) descarga, pelo costado, da água dos poREGRA21
rões que tenha se acumulado nos compartimenRequlsltos Especiais para Platafonnas
tos de máquinas, durante e estadia no porto e
de Perfuração e outras Plataf~
descarga rotineira para o mar da água dos porões
Plataformas de perfuração fixas ou flutuantes
que tenha se acumulado nos compartimentos de
e outras quando empregadas na exploração, ex:máquinas.
(b) P""' na'llios que não sejam petroleiros plotação e processamentos asSociadas, ao largo
(I) Jastreamento ou limpeza dos tanques de da costa, dos recursos minerais do fundo do mar
óleo combustível ou dos espaços de óleo de car- e outras plataformas, deverão atender aos requisitos deste Anexo, aplicáveis aos navios de arqueaga;
ção bruta igual ou superior a 400 que não sejam
(O) descarga do lastro ou da água de limpe~,
proveniente dos tanques referidos em ([) desta petroleiros, exceto que:
(a) devem ser equipadas, tanto quanto for pra~
aJínea;
tlcável, com as instalações requeridas nas Regras
(ni) remoção de resíduos, e
··
(lV} descarga, pelo costado, da água dos po- 16 e 17 deste Anexo;
(b) devem manter um registro de todas as opew
rões .que tenha se acamulado nos compartimentos de máquinas durante a es~dia no porto e rações que envolvem descargas de óleo ou mlstuw
descarga rotineira para o mar de água dos porões ras oleosas num modelo aprovado pela Adminis-que tenha se acumulado nos compartimentos de tração; e
(c) em qualquer área especial e sujeitas às dismáquinas.
(3) No caso de tal descarga de óleo ou mistura posições da Regra 11 deste Mexo, a descarga
oleosa como referido na Regra 11 desta Anexo para o mar, de óleo ou misturas oleosas será
ou no caso de descarga acidental ou qualquer proibida, exceto quando o conteúdo de óleo da
outra descarga excepci01 "3e óleo a que esta descarga sem diluição não exceder 15 partes por
Regra não tenha feito exceçáo, deverá ser teito milhão.
CAPf[(.lLO lU .
um lançamento no Uvro de Registro de Óleo,
Requisitos
para
l'llnlmlzar a Poluição por
das circunstâncias e razões que levaram à desw
· Óleo Oriundo de Petroleiros, Devido a
carga.
Avarias no Costado e no Fundo
(4) Cada oporação doscrita no parágrafo (:2)
RE:<:JRA22
desta Regra deverá, sem demora, ser totalmente
Avarias Hipotéticas
registrada no Livro de Registro de Óleo ..de modo
Para fins de cálculo do vazamento hipotético
que todos os lançamentos no livro apropriado
para essa operação sejam bem detalhados. <:ada de óleo dos petroleiros, avarias de extensão tridiseção do Livro será assinada pelo oficial ou oficiais mensional, com forma de Paralelepípedo, no cosencarregados cfus operações em causa e será ru~ tado ou no fundo do navio são admitidos como
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se segue. No caso de avarias no fundo, duas condições são estabelecidas adiante para serem aplicadas individualmente a determinadas partes do
petroleiro.
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Vazamento Hipotético de Óleo
(1) OS vazamentos hipotéticos de óleo no caso
de avaria no costado (oc) e no fundo (oJ serão
calculados com relação aos compartimentos avariados e para todos os locais concebiveis ao longo
do comprimento do navio, para ãs extensões definidas na Regra 22 deste Anexo, pelas seguintes
fórmulas:
(a) para avarias no c_ost21do:
O,~=
W1 + K,C(I)
'
(b) para avarias no fundo:

O,

= 1/3 ( Z,W, + Z,Cj (li)

Onde: wl = volume de um tanque lateral em
metros cúbicos, considerado como tendo sido
avariado como especfficado na Regra 22 deste
Anexo;

wl para um tanque de lastro segregado póde
ser tomado igual a zero,
Cr = volume de um taflq~e central em metros
cúbicos considerado como tendo sido avariado
como especificado na Regra ?i dest_e Anexo;
C1 para um tanque de lastro segregádo pode
ser tomado igual a zero,
}\ = 1 - b/t.; quando b 1 for igual ou maior
que Íc• k, será tomado ígual a zero,
· ·· ·
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zl = 1 - hfv.; quando hl for igual ou maior
do que V 5 , z1será tomado igual a zero,
b1 = largura em metros do tanque lateral consi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
de um ou vários tanques avariados para os tan~
ques de lastro segregado ou para os tanques de
carga que estejam disponíveis caso se possa assegurar que esses últimos têm uma suficiente ula~
gem.
Essa concessão, todavia, dependerá da capaci~
dade de o sistema transferir em duas horas um
volume de óleo igual à metade da capacidade
do maior dos tanques avariados e da disponibilidade de tanques de lastro ou de carga para
absover esse volume. A redução em questão s_erá
considerada apenas para o cálculo de O, pela fórmula OU).
As canalizações para tais aspirações devem ser
insta1adas pelo menos a uma altura não menor
do que a ~ensão_ vertical da avaria do fundo
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dos seguintes valores, considerado o que for
maior:
(a) caso não exista anteparar longitudinal:
0,1 L
derado, a partir do costado para dentro perpendicuJarmente à linha de centro, no nível correspon(b} quando só existe uma antepara longitudinal
dente à borda livre de verão determinada,
na linha de centro:
0,15 L
h; = altura mínima em metros do duplo-fundo
considerado; onde não houver duplo-fundo, h1se(c) quando existem duas ou mais anteparas
rá tomado igual a zero.
longitudinais:
Sempre que os símbolos utilizados neste pará(I) para os tanques laterais: 0,2 L
grafo aparecem neste Capítulo, terão eles o signifi(II) para os tanques -centrais:
cado que lhes é atribuído nesta Regra.
(1) se bfB for igua] ou superior a 1/5: 0,2 L
(2) Se um espaço vazio ou tanque de lastro
(2)- se bjB for inferior a 1/5:
segregado de um comprimento menor que 1.,
~quando não existe antepara longitudinal na
como definido na Regra 22 deste Anexo estiver
linha de centro: (0,5 b/B + O, 1) L
localizado entre tanques laterais de óleo, o valor
-quando existe uma antepara longitudinal na
O~ na fórmula (I) pode ser calculado na base de
linha de centro: (0,25 b/B + 0,15) L
Vr
que o volume W1 seja o volume real de tal tanque
A administraÇão deverá comunicar à Organi(5) A fim de não exceder os limites de volume
zação as informações concernentes às disposi- estabelecidos nos parágrafos (2), (3) e (4) desta
(quando eles forem de tgual capacidade) ou do
ções por ela adotadas, para fins de disseminação Regra e independente do tipo de sistema de transw
menor dos dots tanques (se diferirem em capacidade) adjacentes a tal espaço, multiplicado por
às outras Partes da Convenção.
ferência de carga aceito e instalado, quando tal
~ como definido abaixo e tomando para todos
sistema intercomunica dois Ou mais tanques de
os outros tanques laterais envolvidos em tal colicarga, deverão ser providas válvulas ou outros
REGRA24
são, o valor do volume total real.
dispositivos de fechamentos similares para sepaUmltação do Tamanho e Ammjo dos
~ = 1-1~,
rar os tanques uns dos outros. Essas válvulas ou
- --o
Tanques de Carga
Onde: 11 = comprimento em metros, do espaço
dispositivos deverão estar fechadas quando o pevazio ou do tanque de lastro segregado, consitroleiro estiver no mar.
(1) Todo petroleiro novo deverá cumprir com
derado.
(6} As canalizações que corram através dos
as
disposições
desta
Regra.
A
todo
petroleiro
exis(3) (a) Somente serão levados em conta os
tanques de carga localizadas a uma distância infetente
será
exigido,
dentro
de
dois
anos
após
a
tanques de duplo fundo que estejam vazios ou
rior a ~ a partir do costado do navio ou inferior
data da entrada em vigor da presente Convenção, ave a partir do fundo deverão ser equipadas com
carregando água limpa quando os tanques acima
que esteja de acordo com as disposições desta válvulas ou dispositivos de fechamento similares
estejam com carga
Regra, se estiver dentro de uma das seguintes . no ponto em que entram em qualquer tanque
(b) Quando o duplo fundo não se estende por
categorias:
de carga. J;ssas válvulas deverão ser mantidas
todo o comprimento e toda a largura do tanque
(a} um petroleiro, cuja entrega seja posterior fechadas no mar permanentemente quando os
considerado, admite-se corno não existente o dua ]9 de janeiro de 1977, ou
tanques estiverem com óleo de carga, podendo,
plo fundo e o volume dos tanques situados acima
(b) um petroleiro a que se apliquem as duas por exceção, ser abertas somente quando houver
da área avariada do fundo será induido na fónnula
seguintes condições:
necessidade de transferência de carga para com(II), mesmo que não se considere o tanque como
(1)- a entrega não seja posteriOr-a ]ii-âe-jãneiro passar o navio.
avariado em razão da instalação desse duplo funde 1977; e
do parcial.
(II) o contrato de construção seja assinado
(c) Os pocetos de aspiraçiio podem ser desREGRA25
após ]9 de janeiro de_j_974 ou, nos casos em
prezados no cálculo do valor de h 1 quando possuíque previamente não_ exista nenhum contr.ato de
Compartimentagem e EstabWdade
rem uma área não excessiva e se estenderem
construção, que a quilha tenha sido batida ou
(1) Todo petroleiro novo deverá atender aos
para baixo do tanque a uma distância mínima,
o petroleiro se encontre em estágio similiar de
critérios de compartimentagem e estabilidade em
inferior à metade da altura do duplo fundo. Se
construção após 30_ de junho de 1974.
avaria como especificada no parágrafo (3) desta
a profundidade de tal poceto for superior à metade
(2) Os tanqUes de carga dos petroleiros deve- Regra, após a- avana- hipotética no costado ou
da altura do duplo fundo, h; será tomado igual
de fundo como especificada no parágrafo (2) des~o ser de tamanho ~~arranjos tais que os vazaà altura do duplo fundo menos a do poceto.
As canalizações provenientes desses pocetos
mentos hipotéticos Oc ou O., cali::uiãdos de acordo ta ReQra, para Qualquer calado de operação, concom as disposições da Regra 23 desta Anexo, seqüente de cortdições reais de catga parcial ou
deverão, se instaladas no interior dos duplos funern qualquer local do comprimento do navio, não plena compatíveis com o "trim" e a resistência
dos, ser equipadas com válvulas ou outros dispoexcedam 30.000 metrOs cúbicos ou do navio bem como com as densidades da carga.
sitivos de fechamento localizados nas saidas do
tanque a que servem a fim de evitar o vazamento 40Q 3 DW, considêrado o maior do~ dois, sUM Tal avaria será aplicada a todos os locais concebíveis ao longo do comprimento do navio como
jeit9 _a um máximo de 40.000 metros cúbicos.
do óleo no caso de avadil __ na __çanª'~-ªº'--- Tais
canalizações deverão ser instaladas o mais alto
se segue:
(3) O volume de qualquer tanque lateral de
(a) em petroleiros de mais de 225 metros de
passivei em rela_ção do fund:o º-º-s:asc_o. Quando
carga de um petroleiro não deverá exceder setenta
comprimento, em qualquer local ao longo do
o tanque contiver carga de óleo, essas válvulas
-e cinco por cento dos limites de vazamento hipocomprimento do navio;
deverão ser mantidas permanentemente (echatético de óleo referidos no parágrafo (2) desta
(b) em petroleiros de comprimento superior
das qt,~ando no _mar, exceto que podem ser aberRegra. O volume de qualquer um dos tanques
a 150 metros mas que não excedam 225 metros,
tas somente nos casos de necessidade de transfe- centrais de carga não deverá exceder 50.000 meem qualquer ponto do cOmpiiineOtõ do navio
rência de carga para fins de compasSar o navio.
tros cúbicos. Todavia, em petroleiros com lastro
exceto en_v_pJvendo anteparas à ré ou avante que
(4) No caso em que a avaria de fundo atingir
segregado, como definidos na Regra 13 deste
limitem compartimentos de máquinas localizados
simultaneamente quatro tanques centrais o valor Anexo, o volume permitido de um tanque de carga
à ré. O compartimento de máquinas será tratado
de O, pode ser calculado de acordo com a fórmula
de óleo lateral, situado entre dois tanques de lastro
como um compartimento inundável, não subdivio,= 114( z,w, + z,q(m)
segregado, cada um excedendo le em compri(5) Uma Administração pode considerar como
dido; e
.
mento, pode ser aumentado para o limite máximo
(c) em petroleiros de comprimento que não
meio de redução do va_zamento de óleo, em caso -- de vazamento hipotético de óleo desde que a larexceda 150 metros em qualquer lugar ao longo
de avaria no fundo, um sistema insta]ado para gura dos tanques laterais exceda t.,.
do comprimento do navio entre anteparas transtransferência de carga, tendo uma aspiração de
(4) O comprimento de cada tanque de carga
versais adjacentes com exceção do compartimenemergência de grande potência em cada tanque
to de máquinas. Para os petrolelros cuJo compri·
de óleo de carga e capaz de transferir o óleo não deverá ser superior a 1O metros ou a um
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rnento não exceda 100 metros, em que todos

os

requisitos do parágrafo (3) desta Regra não
podem ser plenamente atendidos sem prejudicar
materia1mente as qualidades operacionais do na~

vi o, a Administração pode pennitir um relaxamen~
to dessas exigências.
Não serão consideradas as condições de lastro
em que o petroleiro não esteja transportando óleo
nos tanques de carga mas apenas resíduos oleo--

sos.
· (2} Serão aplicadas as seguintes disposições
relativas à extensão e à natureza hípotêtica:
(a) a eJctensão da avaria do costado ou do fundo

deverá sér

como especificado na Regra 22 deste

Anexo, eJCceto que a extensão longitudinal da avaria do fundo dentro de 0,3L a partir da perpendicular de vante será a mesma da avaria de costadocomoespecifícadanaRegra22 (1) (a)(i) deste

Anexo. Se quaJqt.~er avaria de menor extensão resultar numa conilição mais severa essa avaria deverá ser considerada;
(b) onde for considerada uma avaria envolvendo anteparas transversais. como especificado nas
alíneas (1} (a) e (b} desta Regra, as anteparas
transversais estanques deverão ser espaçadas de,
pelo menos, uma distância igual à extensão longitudinal da avaria admitida, definida na alínea (a)
deste parágrafo, de modo a ser considerada efetiva. Onde anteparas transversais sao espaçadas
de uma distância menor, uma ou mais dessas
anteparas, dentro dessa extenSão de avaria, serão
consideradas como não existentes para fins de
detenninação de compartimentos alagáveis;
(c) onde ror considerada uma avaria entre anteparas transversais estanques ad.jacentes, como
especificado na alínea (1) (c) desta Regra, nenhuma antepara transversal principal ou antepara
transversal que limite tanques laterais ou tanques
de duplo fundo será considerada como avariada,
amenos que:
(i) o espaçamento das anteparas adjacentes seja inferior à extensão longitudinal da avaria hipotética, especificada na alinea (a) deste parágrafo;
ou
(ii) exista um degrau ou recesso de maiS de 3,05
metros de comprimento numa antepara transversal,
localizado dentro da extenção de penetração d.;t
avaria hipotética.
O degrau formado pela antepara de colisão
a ré e o topo do tanque de colisão a ré não será
considerado como um degrau para os fins desta
Regra;
(d) se canalisações, dutos ou túneis estiverem
sibJados dentro da extensão da avaria conside~
rada, arranjos deverão ser feitos de modo que
um alagamento progressivo não possa se esten~
der a outros compartimentos que não sejam os
considerados como alagáveis para cada caso de
avaria.
(3) Os petroleiros serão considerados como
atendendo aos critérios de estabilidade em avaria

se forem atendidos os seguintes requisitos:
(a) a linha d"água final, levando-se em conta
a imersão, banda e compassO deverá estar abaixo
da extremidade mais baixa de qualquer abertura
através da qual o aJagamento progressivo posSa
ocorrer. Tais aberturas deverão incluir as canali#
sações de ar e as que são fechadas por melo
de portas estanques ou tampas de escotilhas e
podem excluir a? aberturas fechadas por meio
de portas de visit<'s estanques e escotilhas embu#
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tidas, tampas estanques das pequenas aberturas
dos tanques de carga que mantêm alta a integridade do convés, portas de correça estanques de
operação à dlstânda e escotilhões laterais do tipo
de não-abertura;
(b) no estágio final de alagamento, o ângulo
de banda devido ao alagamento assímétrico não
deverá exceder 25P, sendo que este ângulo pode·
ser aumentado até 309 sE: não ocorrer nenhuma
imersão da borda do convés;
(c) a estabilidade no estágio final do aJagamento deverá ser investigada e pode ser considerada;
como suficiente se a curva do braço de endireitamenta tiver pelo menos uma faixa de 2~ além
da posição de equilíbrio em associação com um
braço de endireitaJTlento residual mãximo de pelo
menos 0,1 metro. A Administração deverá levar
em consideração o perigo potencial apresentado
pelas aberturas protegidas ou não protegidas as
quais podem tornar-se temporariamente imersas
dentro da faixa de estabilidade residual; e
(d) a Administração deverá se contentar com
o fato de que estabilidade seja suficiente durante
os estágjos intermediários de alagamento.
(4) Os requisitos do parágrafo (1) desta Regra
deverão ser confirmados por cálculos que levem
em consideração as caracterlsticas do projeto do
navio, os arranjos, a configuração e volume dos
compartimentos avariados bem como a distribuição, densidade e efeito da superfície livre dos líquidos. Os _cálculos deverão ser baseados no seguinte:
(a) deve ser tomado em consideração qualquer
tanque vazio ou parciaJmente cheio, a densidade
da carga transportada bem como qualquer vazamento de líqUido dos compartimentos avariados;
(b) as permeabilidades são consideradas como
a seguir:
Espaços

Apropriado para armazenamento ..,...... _ 0,60
Ocupado por acomodações ·~--·~-·- -0,95•
Ocupado pelas máquinas •••••«•···-··-- o.as·~
Espaços vazios ········-·-----..·--····-- 0,95
Destinadoalíquidosconswníveis .. Oou0,95"
Destinado a outros líquidos ........ Opara 0,95"*
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* Qualquer que resulte nos requisitos mais severos.
"'" A permeabilidade dos compartimentos parcialmente cheios deverá ser compatível com a
quantidade de líquido transportado.
(c) a flutuabilidade de qualquer superestrutura
diretarnente acfma da avaria de costado será desprezada.
As partes niio alagadas da superestrutura além
da extensão da avaria, todavia, podem ser levadas
em consideração desde que elas sejam separadas
do espaço avariado por anteparas estanques e
que sejam atendidos os requesitos da alínea (3}
(a) desta Regnt a respeito desses espaços intactos.
Portas estarlques com dobradiça podem ser
aceitas em anteparas estanques na superestrubJra;
(d) o efeito de superfície livre deverá ser calcu• lado para um ângulo de banda de 5° para cada
compentimento. A Administração pode exigir ou
permitir correções de 13uperfide livre a serem calcu!adas para um ângulo de banda de mais de
~ para os tanques parcialmente cheíos; e
(e) nO cálculo do efeito de superfície livre qos
líquidos a serem consumidos será assumido que,
para cada tipo de liquido pelo menos um _par
de taqques transversais ou urn único tanque na
linha de centro tenham uma superfície livre e o
tanque ou combinação de tanques a serem consi~
derados serão aqueles em que o efeito de superfides livres seja o maior.
(5) O Comandante de todo petroleiro e oresponsável por petroleiro sem propulsão própria ao
qual se aplica este Anexo deverá receber em um
formulário aproyad~:
(a) informções relativas ao carregarrtef)to edistribuição da carga necessárias para assegtir&, o
cumprimento das disposições desta Regra; e

(b_) dados sobre a capacidade do navio para
cumprimento dos cnlérios de estabJ1idade em
avaria, como determinado por esta Regra, inclU-indo o efeito do que tiver sido relaxado em atendimento ao que é permitido pela alínea (1) (c) desta
Regra.

APÉNDICEI

Usta de Óleos*

Soluções Asfálticas

Bases para gasoUnas

Bases para Misturas
lmpenneabilizantes Betuminosos
Resíduos de Primeira Dest11ação

Reformados
Polímeros

Óleos
Óleos Oarificados
Óleo Cru
Misturas contendo óleo cru
Óleo Diesel
Óleo COmbustível n9 4
Óleo Combustível nç 5
Óleo Combustiveí n9 6
Óleo Combustível Residual
Betume para Pavimentaç~o
Óleo-para transformadores
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Alquilatos

Gasolinas

Natural
Automotlva
Aviação
Destilação Direta
Óleo Combustivel n9 1 (Querosene)
Óleo Combustível n9 1-D
Óleo ComDustivel n~ 2
Óleo Combustível no 2-D

2722
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Combustíveis de Jato

Óleos Aromáticos (exduindo óleos

PARTES

vegetais)

Petroleiro> o
JP~l

Óleos Lubrificantes e óleos básic:os
ÓJeo Mineral
-

(Querosene) _

JP-3

JP-4
_JP-5 (querosene pesado)

Óleo para motor
Óleo Desincrustante
Óleo "Spindlé
Óleo para turbina

Combustível Turbo
Querosene

Essência Mineral

Destilados

Naftas

Destilados Diretos

Petróleo
Fração lntennediária

Gasóleo
Craqueado

Compri~

-

(a) está obrigado a ser construído de acordo
com e sujeito

rr

(b) não está obrigado a ser construído de
acordo c:oml

_(c) não está obrigado a ser constru[do de acor-do com, m~--~-$á sujeito i!

Solvente

Separação Primária

Porte Brut_o.......~_toneladas __mé_~cas.
menta do navio........metros
Certifica-se que este navfq:

Os requisitos da Regra 24 do Anexo I da Convenção
!.=-~ pcrte ~eve ser pr:enclllàc pcm petroleiros, incluindo

AP"'NDICEJI
Modelo de Certificado

Certificado Internacional de

Prevenção da Poluição por Óleo (1973)
Emitido de acordo cpm as Qisposições da Conv_enção Intemaciona1 para Prevenção da Poluição
do Mar por Navios, 1973, Sob a ªutoridad~ dq_ Governo.

...................,. .....,.---··----;-:"~;~çã;-c~mpleta do";~íS) ··----·.. ·-··········~-·····..·..-·:por ......... ___ ,_ _ _ _ .
·--·------·(designação completa da pessoa coinPetente ou organização autorizada, de acOrdo com as disposições
da COnvenção Intemadonal para Prevenção da Poluiç~o do Mar por NaVios, 1973)
...,.....~~...,.......__._...,.._..,..~-----·--·-·-.

Nome do Navio

de óleo que não exceda 100 partes por milhão)

lndk:ativo em número ou letras
Porto de Inscrição
Arqueação bruta

ou

Tipo de navio:
Petroleiro, incluindo transporte combinado"'
Transportador de asfa.lto"'
Outro NaviÕ. que não um petroleiro, com tanques de carga de acordo com a Regra n9 2 (2)
do Anexo I da Convenção"'
Outro navio que não_&eja qualquer dos acima"'
" Qmcelct como aproprl!ldo

(b) um sistema de filtragem de óleo* (capaz
de produzir o efluente _com um conteúdo de óleo
que não ex:ct:da 100 partes por ~ilhão}.

transportadores combln~Qs ~ tra~rtlldores de a,!tllto e
os lançamentos que forem aplicáVeiS Sei!'lo feitos Pãra OUtros
ncvlos que nilo-petroleiros mas que sejam construfdos e
utiliw:IQ.S ~ra tnmsporttlr óleo a 9ranel numa capccldade
totllllgual ou superior t1 200 metros <:úb\cos.
2-Esta Parte B ni:oe;. ne.;es:sita ser reproduzldll num Certlflccdo
emitido pt!rtl quC~.lquer outro miVio que nbo os referlclos n.s
nota 1 acima.
3 -C!lncellll' como _aproprlcdo.

_A çapaddade dos tanques de lastro segregado
.é_de..... metros c:::Yblcos e eles_a~!'ldem aOs ~i·
sitos da Regra 13 do Anexo (da Convenção.
O lastro segregado é distribu_ido como se segue:

Tanque

Quantl-

dade

Tanque

Quantldade

Para navios de arqueação bruta igual ou superior a 10.000:

(c:) -um sistema· de monitoraQem e controle
da descarga de óleo" (adicional a (a) ou (b) acima)
ou
(d) equipamento separador de óleo/água e
wn sistema de filtragem de óleo* (Capazes de
produzir efluente com um conteúdo de óleo que
não exceda 15 partes por milhão) em lugar de
(a) ou (b) acima.

Navio Novo/existente•
Data do contrato de_ construção ou da grande
obra de conversão...
Cancelar como cp!'Opr!tlào,
Data em que foi batida a quilha ou em que
<:ancelar como apropriado.
o navio estivesse num_ ~gio simiJar de construção ou em que foi iniciada a grande obra da
Características dos requisitos para os quais é
conversão ......................----····· ...~-·-----· _
cone~dida isenção de acordo com a Regra 2 (2)
Data de entrega ou de término de grande obra
e 2 (4) (a) do
de conversão........................- - -.............- ...............,...

Certifica-se:
Que o navio foi vistoriado de acordo c:om a
Regra 4 do Anexo_ I da Convenção Internacional
para Prevenção de Poluição do Mar por Navios,
1973, no que concerne à prevenção da poluição
por óleo, e que a vistoria demonstra que a estrutura, equipamento, instalações, e material do navio e suas condições são satisfatórias sob todos
os aspectos e que o navio cumpre com os requisitos aplicáveis do Anexo I da Convenção.
Este CertificadO é váli_do até ...........-~---"!"""'-Sujeito a vistoria(s) intermediária(s) a intervalos
de ..........- -....---·----··..· - - - - - · - · Emitido em .................--......_ .....,___ _
(Local de emissão do Certificado)

(as~~~ur;· d~ oiiciaid;~dament~~rizad~·';;
PARTE A

Todos os Navios

ANEXO I

O navio está equipado com: para navios de
arqueação bruta igual ou superior a 400:

da_Convençio

(a) equipamento separador de óleo/água".
(capaz de produzir o efluente com um conteúdo

___

............................................,,,

Observações:....................:.... ~ .....- ..-:~:·.~....::....~--..

emitir o Certificado)
(Selo ou carimbo da autoridade emitente, como
apropriado)
Endosso para navios existentes"
'FIM DA PARTE B
4 -~~ lançmnento nli~ p~i~ ~r repro-duzidO nO "Certlfk:ado
que n!o sejl:l o primeiro a ser emitido pcra qulllquer navio.
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Certifica-se que este navio foi equ~do de modo a cumprir com os reQuisitos da Convenção

Os abaixo assinados ~rtificam que, além do
que consta acima, todas as válvulas de comuni-

lntemacional para Prevenção da Poluição do M_ar cação com o mar, válvulas de descarga para o
por Navios, 1973, q~e são aplicáveis a navios ~s- mar, conexões e interligações das redes dos taotentes três a!los apos a data da entrada em VIgor ques de carga foram fechadas no término do carda Cm;rvençao.
-·="' -_
__ _
. ~- ___regamento da carga de óleo. -

(~i~~~~~·d;;·on~~ament;; autorizad~ D~ta de lançamento...:..........---·---.. ··--····-----

LocaJ do endosso
_ - .
.
Data do endosso..:::::=:=::::=::=~~:
(Selo ou carimbo da Autoridade, como apropriado)

Ofic1al encarregado ................--·-·--··~-.-.--·-···-·-

Com-andante............---·-----·-'-·,.,....... ~..;

(b) Transferência interna de carga de óleo durante a viagem

-

VISTORIA INTERMEDIÁRIA

Local ······-----...- ...- - - · -..~~-..-·

Data "'''"0N_O _ _ _ _ _ N_O_HO_......,_ _ _ _ _..,_.._,
Selo ou carimbo da autoridade, como apropriado)
Assinado .............. _ _ _ _ _ _ ..........._.,_.........;.
{Assinatura do oficial devidamente autorizado)
Local ...... __________ ............._.,,,..._,,_...R.

:,. .;,.

Data ··········-·-----··-~·=m
(Selo ou carimbo da autoridade, como apropriado)

De acordo com as disposições da Regra 8 (2)
e (4) do Anexo I da Convenção, a validade de~e

___

_._____

certificado é prorrogado até......· - - -.....- ..
.........
_.__,
,_.............
Assinado........---··-·-·.;:...;,-:.::;;.::::.;.-:!-.....-~
(Assinatura do oficial devidamente autorizado)
Local.......- .. _.._, _ _ .......~.~,.....:. _ _..;...1.

Data.... ,,_,___.. _..

-~ ..-·-··"'

(Selo ou carimbo da Autoridade, como apropriado)

APtNDICEIII

Modelo do Uvro registro de óleo
Uvro registro de óleo
1-PARA PETROLEIROS 1
Nome do navio..............- -..~----------Capacidade total de transporte de carga do navio em metroS cóbicos ...........--.~-·-·-~···
Viagem de ........ .._•. _ _ ,_ _ _,_o_. _ __...._ .._
(data) ........ _ ..___..,_ _

7 -Ficou (ficaram) o (s) tanque
(s) em 6 (I) vazio (s)~.

Os abaixas assmados certificam que, alem do
'Qt..re- c·onSta acima, tOdas as Válvulas de comunicaÇão corri o nlãi', VálvuJas_de descarga para o
-mar, conexões e interligaÇóes das redes dos tan"ques de- carga foram fechadas ao término da
transferência interna_ de carga de óleo.
· Data de lançamento............,.. ____ ,...__ ,______..,_
"Oficial encarregado.........______ ,_ ...~·--·--··;
·comanda-nte..............----·---..~•"---·'"--....-~
1 -'Esta Parte deverá ser preenchida para petroleiros. incluindo Transportadores COmbinados
e Transportadores de Asfalto, e os lançamentos
que fo_fem aplicá\feis de_yer_ão ser feitos para ou~
tros navios que não petroleiros mas que não se~
]im cOnstruídos e utilizados para transportar óleo
a granel numa capacidade total igual ou superior
'a 200 ffietroS cúbicos. Esta Parte não necessita
-sét rep_roduiida num Uvro Registro de Óleo· feito
para qUaJquer outro navio que não seja um dos
acima referidos.
2 -As válvulas aplicáveis e os dispositivos similares são os referidos nas Regras 20 (2) (a)
(UI), 23 e 24 do Anexo I da Convenção..
{cJ'lJeSãi~'fegam~nto da carga de óleo
!-

8- Data e local do
DescarregaJ'!"lento

9- Identidade do (s)

·"-·-"'-·'""·-·=-·•-·--""

tanque (s) descarreQado (s)

(data)..........-~..~-~="-=..:....'---·-·~

_,.

1 -Data e local de
gamento

car~

2 -Tipos de óleo embarcados
3 -Identificação do(s)
tanques(s) carregado(s)

4 -Fechamento das
válvulas de tanques
de carga necessá~
rias à o peração e
das válvulas de inter~
ceptaç:áo das redes
ao ser completado o
carregamento_(2_)

... -.-,-- ·-

..

.

1O- Ficou (ficaram) o
(s) tanque (s) vazio
(s)?

11 -

Abertura das válvulas apropriadas
dos tanques de
carga e das válvulas apropriadas de
interceptação da
redes antes da
d~scarga (2)
12- Fechamento das
válvulaJj apropriadas dÓs tanques
de carga e das vá!vulas apropriadas
de interceptação
das redes ao término da descarga
(2)

t~plicã~~eis e os dlsposlt!Yos :similares sbo os
_Jêfeifdo:s n'as Regrt1s 20 (2) {ti) {lU). 23 e 24 do P.nexo
I da Convenção.

-As vá!vu!as

(I)

tanque (s)

para........._ _ _ , ___-;_~-......... ..!-.•- · - · - -

(a) Carregamento de _carg'a de óleõ

2

"

I De
(11) IPara

6-ldentificação do (s)
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Os aba~assinados em aditamento ao admã
especificado, certificam que tOdas as válvulas de
comunicação com o mar, válvulas de descarga
do costado, conexões e interligações das redes
dos tanques de carga foram fechadas no término
_da descarga da carga de óleo.
,
Data de lançamento .......- -...-~.......____ _... _
OficiaJ encarregado ...........____"_"_·- - · - Comandante ·........... ~--·--··-····='"'--···-·-,......;;;.

5 - D~~ de. Tra~ferência tnteffia

Certifica-se que numa vistoria intermediária,
exigida pela Regra 4 (1) (c) do Anexo I da Convenção, este navio satisfaz as disposições pertinentes
da Convenção.
Assinado .........___ ,. __= ........ ~.=:..-....5:.;.:.;.;;...._ .
(Assinatura do oficial devidamente autorizado)

__
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(d) Lastreamento dos tanques de carga

13- Identificação

do
(s) tanque(s) lastrado_(s)
·14- Data e posição do

navio no início do
lastreamento

15- Se as válvulas que
interconectam as
redes de carga e
de lastro segregado foram usadas,
preencher hora,
data e posição do
navio quando as
válvulas foram (a)
abertas e (b) fechadas.

Os abaixo-assinados certificam em aditamento
ao- aclrha -espeCificado que todas as válvulas de
comunicação com o mar, vâlvul~ _de descarga
· do costado, conexões e interligações das redes
dos tanques de carga foram fechadas ac: ténnino
do lastreamento.
Data do lançamento .............· - - · - - - -..---Oficial encarregado ...............-·----~·--Comandante ,........------·-·-......,...,.___,..__ ..

"

(e) Umpeza dos tanques de carga
16- Identificação do
(s) tanque (s) límpo(s)

17- Data e duraç-ão da
_limpe~

18- Métodos de limpe-

za'

. .,..,.-.

Data de lançamento...........~~ ...........-.:......__"..-'_;,
Oficial encarregado _..... ,._,......_ __"_..__-;;;.~--·~;;_
Comandante .....--......_ .... ___ .......=.:..-···-·-·..
3 - Limpeza manual cem esgUicho de mangueira, mtiquina
de lavar e ou limpeza qulmica. Quando for feita a limpeza qufmica
deverá ser mencionado o produto_qu!mico utilizado e sua qtJm~·

tidade.
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(0 Descarga de lastro sujo

19 -- Identificação do
(s) tanque (s)

20- Data e posição do
navio no início da
descarga para o
mar

21 -
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início da descarga.
33- Sondagem do
conteúdo total no

óleo, no início da
descarga

0

ques de carga

descarga

4 7 - Data e posição
do navio no inicio
da descarga do
lastro limpo
48 -Identificação- do
(s) tanque (s) decarregado (s)

ção do mwio no

duo.
(Identificar o (s)
tanque (s) de so-

38- Velocidade (s) do
navio durante a
descarga

39- Sõridã:sem da
superfície de separação óleo/á-

49- Ficou (ficaram) o

gua ao término

(s) vazio (s) no fi-

nal da descarga?
do navio
ao término da
descarga, se for
diferente da _do
item47

da descarga

50~ Posição

40- Alguma parte de
descarga foi feita
durante a escuridão? Se afU"rnati-

vo, por quanto
tempo?

51 -Alguma parte da
descarga foi feita
durante a escuridão? Se afirrnativo, por quanto
tempo?

41-Foimantida ~a

observação
constante do
efluente e da superffcie da água

no local da descarga?

52- Foi mantida uma
observação
constante do
efluente e da superfície da água
no local da descarga?

42- Foi observado
qualquer óleo na

superfície da
água no local da
descarga?

Data de lançamento ............. _,.,:_;..-.~..-..•·--:__Data de lançamento ........ Oficial encarregado
Oficial encarregado ..-.....,....-·---~.~---·--~----~Qmandante.
Comandante .........- - - - - -..-·'"'-·-···--·-- ... --~-----=-,----,..,.---(h) Remoção de resíduos
(g) Descarga de água proveniente de tanques
de resíduo
43 -Identificação do
29 _,.. Identificação do
(s) tanque (s) de
sobra
30- Tempo de decantação desde a última entrada de residuos, ou
31 - Tempo de ·de~ritação a partir da
última descarga

.:;.

(i) Descarga de lastro limpoexistente nos tan~

descarregada e

final da descarga

27- Foi mantida uma
observação constante do efluente e
da superffcie da
água no local da
descarga?
28- ·Foi observado
qualquer óleo na
superfície da água
no local da d_escarga?

Data de lançamento .... ~ ..·- Oficial encarregado
.......... Comand_ante ........-.......................---.-

velocidade de

tanque (s) de resi-

26- Alguma parte da
descarga foi feita
durante a escuridão?
Se afirmativo, por
quanto tempo·?

46- Data e porto de
remoção dos resfduos

paração de água/

37- Data, hora e pOOi-

Data e porte de
descarga para instalações de recebimento em terra.
(Se aplicável)

qual)

34 -Sondagem da
superfície de se-

24- Quantidade de
água poluída
transferida para

bra)

(s) tanque (s)

(d) Outro método (citar

inicio da descarga.

35- Volume desCarregado e veloddade de descarga
36-- Quantidade final

25 -

(c) Transferido
para outro (s)
tanque (s)Identificar o

32- Data, hora e posição do navio no

Data e posição do
navio no término
da descarga para
o mar
22- Velocidade (s) do
navio durante a
descarga.
23- Quantidade·- descarregada no mar.
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(s) tanque (s)

-

Data de lançamento ..... __... Oficial encarregarl9
........... Comandante............. _.............--···--.. --

44 - Quantidade removida de cada
tanque
45- Método de remoção de resíduo;
(a) Instalações
i
de recebimento
(b) Misturado
com carga
J

53- Foi observado
qualquer óleo na
superfície da
água no local da
descarga?

(j) Descarga para o mar, da água de porão contendo óleo, acumulada nos compartimentos de
máquinas duJante a_ estadia no porto. 4

J

4. Onde a bombll partir automatic!lmente e descarteQilr permllnentemente através de um separ11dor, seril suficiente lllc-

çar dlarl11mente "Descarga llutomlltlcll dos porões
de um sep~~mdor"

~~través

(h). (i), (k) e (m) deste modelo de üvro Registro

54-Porto
-·
55 -Duração da estadia

de Óleo.

b

~

56-Quantidade des-

carregada

de:scarga

_ j l - PARA <XJTROS NAVIOS
QUE NÃO PEfROLEIROS

Nome do navio ............--...-..~-..-----~-..
Operações de ········--·(data) para .............(data)
(a) lastreamento ou limpeza de tanques de 6Jeo
combustível

57 -Data e local da
..

58- Método de descarga (citar se foi
usado um -sepa-

(k}Descargas de óleo acidentais ou excepcio..nais

-

59_::Data e hora da

tanque (s) lastrado

outro (s) tanque (s)

do. ..

-·

(d) outro método
(citar qual).

13- Data e porto de re-moção do resíduo.
Data de lançamento .......Oficial encarregado.......
Comandante ........._._

.-

3 -Data e posição do
navio do inkio da

60- Locai ou posição

do navio na hora

(d) Descarga para o mar, da água do porão
contendo óleo, acumulada nos compartimentos
de máquina, dur~te a estadia no porto 5

limJ?~za

da ocorrência

.

61- Quantidade
aproximada e tipode óleo

4 -Data e posição do
navio no início do
lastreamento

14-Porto

-

62- Circunstâncias

15 -::Dur~ção da ~d_ia

Data de lançamento ........ Oficial encarregado.... ..
Comandante ............_
(b) Descarga de lastro sujo ou de água de lavagem proveniente dos tanques referidos na seção

da descarga ou

vazamento, suas
razões e obserwções gerais.

(a)
"''

Data de lançamento ........ ~-Oficial encarregado
····" Comandante............ _ _ _ _,-..~~•·(]) O sistema de controle e monitoragem de
óleo ficou fora de operação por algum instante
quando o navio estava descarregando para o mar?
Se afumativo, dê a hora e a data da falha do
sistema e a data e a hora em que voltou a trabalhar, e certifique que tal fato foi devido à falha
de equipamento citando as razões._ se c:onheclda~
············~·--·---·-·-·-·-·--·--"-·'""-;

....- ..

...... _...........--·---·--··-·--·-.-.,;~·- --

Data de lançamento ........ Oficia] encarregado ..
Comandante ....... ~·-
(m) Procedimentos operacionais adicionais _e
observações gerais .~...........- - - - -.............- -

__ ______________
___... . ___-·-_
......_

do

12 -Métodos da remoção de resíduos
(a) instalações de.
recebimento
(b) misturado com
o próximo recebimento de combus·
(c) transferido para

2 -Informar se foram
limpos desde a última vez que contiveram óleo e se não,
o tipo de óleo anteriormente carrega-

........_ Comandante

·-----·--~

11 -Quantidade de resíduos retida a bar-

1 -Identificação do (s)
(s)

Data de lançamento •...• ,, __ Qficial encarregado

................. ,
.............
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-

--

__,.,,....._ .

Para petroleiros de arqJ,J_eação bruta inferior a
150, operando de acordo com a_ Regra 15 (4)
do Anexq I da Convenção, deverá ser Providendado pela Administração um Livro Registro de
Óleo apropriado.
Para Transportadores de Asfalto a Adminlstração pode estabelecer um Livro Registro de Óleo
separado, utilizando as sessões (a), (b), (c), (e),

5 - Identificação do (s)
-~nque (s)
6 - Data e posição do
navio no início da
desc~_r_gé!_

--~~-

7 - Data e posição- do
navio no término
d_a c;!escarga
8 - Velocidade (s) do
navio durante a
_de~arga.
9 - Método de descarga (citar se para
instalação de re<:ebimento ou através
de equipamento
in~lado a bordo.)
1 O- Quantidade descarregada _,
..
"

Data de lançamento .......Oficial encarregado
Comandante
(c) Remoções de resídUOs

16- Quantidade des"
carregada

17- Data e local da descarga
..
18-Método de descarga:
(a) através do equi·
pamento sepatador de óleo/água
(b) através do siste-ma de fihragem de
óleo
(c) através do equipamento_ separador de óleo/água e
de um sistema de
filtragem de óleo
(d) para instalações de recebimenta.

Data de lançamento ........Oficial encarregado......
Comandante

~ -Clrlde a bomba partir.!!Utom~~mente e des_<;.!!-treg.!lr permanentemente ãtJavés de um seP.!Jrador, será suRd~_te lanç:t~r d!arla·
mente "Descllrg~ automático!! dos porções atr.!!Vés de um sep•·
rador".
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do arl 44, itemi, da Constituição, eeu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1987
Aprova o texto da Convenção das Nações Onldas sobre o Direito do Mar, concluido
em Montego Bay, Jamaica, em 10 de dezembro de 1982-

Art. 1' É aprovado o texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluído
em Montego Bay, Jamaica, em 10 de dezembro de 1982.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação_
Senado Federal, 9 de novembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

O DIREITO DO MAR
VERSÃO EM ÚNGUA PORTUGUESA
DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
SOBRE O DIREITO DO~ COM.
ANEXOS EATA ANAL DA
lERCEIRA CONFERf:NCIA DAS-.
NAÇÓES UNI!)AS SOBRE O
DIREITO DO MAR

CONVENÇÕES DAS NAÇÓES UNIDAS
SOBRE O DIREITO DO MAR

Os Estados Partes nesta Convenção, _
Animados do desejo de solucionar, num espírito de _compreensão e cooperação mótuas, todas
as questões relativas ao direito__ do mar __ e conscientes do significado histórico desta Convenção
como importante cont;ribuiçãQ para a munutenç:ão da paz, da justiça e do progresso de todos
Lisboa, 1984
os povos do mundo,
Verificando que os fatos ocorridos desde as
PREFÁOO
Coiúerências das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, reaJiza'das em Genebra em 1958 e 1960,
As Delegações da República Popu1ar de Angola, acentuaram a,necessidade d_e uma nova Convenda República Federativa do Brasil, da República
ção sobre o direito do mar de aceitação geral,
de Cabo Verde, da República da Guiné-Bissau,
Consciente de que os problemas do espaço
da Repúbilca de Moçambique, da República Por- oceânico estão estreltame_nte interrelacionados e
tuguesa e da República Democrática ele São To- -devem ser considerados como -Um_todo,
mé e Príncipe à Terceira Cõhferência das Naçõe.s
Reconhecendo a conveniência de éstabelecer
Unidas sobre o Direito dó Mc,r CaOV:[eram redigir
por meio desta Convenção, com a devida coi-tsiconjuntamente uma tradução em língua portu-- deração pela sOberania de todos os Estaqos, uma
guesa da Convenção ·qas.· Nações (Jntdas sobr~
ordemjurícJicª- para os mares e oceanos que facio Direito do Mar:
lite as comuntcações internacion-ais e promov~
O trabalho foi iniciado durante a oitava sessão
os usos pacíficos dos m_~ e oceaoos, a utilizada Conferência, em 1979, tendo prosseguido nas ção eqüitativa e eficiente dos seus recursos, a
sessões seguintes da Conferência.
__ .conservação dos re<:ursqs ~os .e o estudo, a proAlém dessas reuniões reallzar.<tm-se ·a- convite _teç:ão e a preservação do meio marinho,
dos respectivos Goverfiós-as se'guintes reuniões,
Tend.o presente que a conseçução destes objeexclusivamente dedicadélS aos trabalhos da tradu_- tivos c_ontribuirá_ para o estabelecimento de.__uma
ção:
ordem económica internacional justa e eqUitativa
- Mindelo (Cabo verde), em MaicrJunho df!: que tenha em conta os interesses _e as_ necessi~
1981;
dades da humanidade em geral e, em particular,
-Rio de Janeiro (Brasil), em Janeiro de 1982; os interesses e as neÇessidades especiais dos paí- Usboa (Portugal), em Junho.Julho de 1982;
ses em desenvolvimento, quer costeiro quer sem
--São Tomé (São Tomé e _Pindpe), em Janei- litoral~
ro-Fevereiro de 1983;
' Des~ando desenvOlver pela presente Conven- Bissau (Guiné-Bissau), em Maio..Junho de ção os princípios consagrados na resolução 2749
1983;
(XXV) de 17 de Dezembro d_e___l970, na qual a
-Maputo (Moçambique), Janeiro de 1984.
Assembléia Geral das Nações Unidas declarou
Nesta última reunião (Maputo), fOi fihalizada a
solenimente, lnier alia, que os fundos marinhos
tradução da Convenção das Nações Unidas sobre
e oceânicos e o.seu subsolo para além dos limites
o Direito do Mar, bem como da_s quatro Resolu- de jurisdição nacional, bem cbmo os ~spectivos
ções adotadas pela Conferência, tendo-se chega- recursos são património comum da humanidade
do a um texto compromisso por consenso, cuja
e que a exploração e o aproveitamento dos mescomposição flnal para publicação da edição defi- mos fundos serão feitos em beneficio da humanitiva foi cometida a um SeCretariado comum nidade em geral, independente da situação geoda responsabilidade do Governo Português.
gráfica dos Estados,
ConvenCidos de que a codificação e o desenvolvimento progressivo do direito do mar alcançados
na presente Convenção contribuirão para o fortaA trlldução da Ata Final, com exceção das Resoluç6~ I 11 IV,
lecimento da paz, da segurança, da cooperação
foi da responS21billdade exclusiva do Secretariado Ccmum, ton·
e das relações de amizade entre todas as nações,
forme decisão tomada na reunllio de Maputo em 1-2·84.

de conformidade com os_ princípios de justiça e
igualdade de direitos ·e promoverão o progresso
econômico e socia1 de todos os povos do mundo,
de acordo com os Propósitos e Princípios das
Nações Unidas, tais como enunciados na Carta,
Afirmando que as matérias não reguladas pela
presente Convenção continuarão a ser re~i~as
pelas normas e princípios do direito internaçio!Jal
geral,
Acordatam o seguinte:
PARlE I
IntrodUção
ARTIGO I
Termos utilizados e âmbito de apDcac;ão

1. Para efeitos da presente Convenç~o:
_1) "Área" significa o leito do mar, os fundos
marinhos, e o seu subsolo a1ém dqs limites da
jurisdição nacional;
2) "Autoridade" significa a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos;
_
-· 3) "atividades na Área" significa todas as atividades dEi exploração e aproveitamento dos rec:urSos na _Áreª:
4) "poluição do ri1e1o marinho" signifiCa a iiltrodução pelo homem, direta ou indiretamente,
dé ·substâncias ou de energia no meio marinho,
incluindo os estuários, sempre que a mesma provOque OU ·posSa vir provocar efeitos nocivos, tais
comê)danõs aOS recursos vivoS e à vida marinha,
riscos à saúde cio homem, entrave às atividades
lnarítirriéis, inclUindo a pesca e as outras ut:Ulzaç:ões legítimas do mar, alteração da qualidade
da água do mar, no que se refere à sua utilízação,
e-deteiióráçâo dos locais de recreio;
5 a) ..alijamento" significa:
I) qualquer lançamento deliberado no mar de
detritos e .outras matérias, a partir de embarcações, aeronaves, plataformas ou outrãs construções;
(li) qualquer afundamento deliberado_ no mar
d"ê embarCaçõeS, aeronaves; plataformas ou outras construções;
b) o termo "alijamento" não inclUiiá: i) o lançamento de detritos ou outras matérias
r'esultantes ou derivadas da exploração normal
de embarcações, aeronaves, plataformas e outras
_construções, bem como o seu equipamento, com
exceção dos detritos ou de outras matérias transportadas em embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar ou para eles
transferidos que sejam utilizadas para o lança-
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mento destas matérias ou que provenham do tratamento desses detritos ou de outras matérias

a bordo das referidas embarcações, aeronaves,

medir a largura do mar territorial é a Unha de
baixa-mar do recife que se encontra do lado do
mar, tal como indicada por símbolo apropriado
nas cartas reconhecidas oficialmente pelo Estado
costeiro.
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ARTIG09
Foz de um rio

tal depóstto não seja contrário aos objetivos da

ARTIG07

Se um rio deságua diretamente no mar, a linha
de base é uma reta traçada através da foz do
rio entre os pontos limites da linha de baixa-mar
das suas margens.

presente Convenção.
2. 1) "Estados-Partes" significa os Estados

Unhas de base retas

ARTIGO lO

plataformas ou construções;
i) o depósito de matérias para outros fins que

não os do seu simples lançamento desde que

que tenham consentido em ficar obrigados pela
Convenção e em relaçáo aos quais a Convenção

esteja em vigor.
2) A Convenção aplica-se Mutatls matandls
às entidades mencionadas nas alíneas b, c,. d,
e, e f, do parágrafo 1 do artigo 305, que se tenham

tomado Partes na presente Convenção de confor~
midade com as condições_ relativas a cada uma
delas e, nessa medida, a expressão "Estados-Partes" compreende essas entidades.
PARTE H

Mar Tenitorial e _Zona Contigua
SEÇAOI

Dlsposlc;óes Gerais
ARTIG02

Regime juricllco do mar tenitopal, seu espaço aéreo
sobrejacente, Jeito e subsolo
l. A soberania do Estado costeiro estende--se
além do seu tenitório e das sua águas interiores
e, no caso de Estado arquipélago, das suas águas
arquipelágicas, a uma zona de mar adjacente de~
signada pelo nome de mar territoriaL
2. Esta soberania estende-se ao espaço aéreO
sobreja<::ente ao mar territorial, bem como ao leito
e ao subsolo deste mar.
3. A soberania sobre o. mar territorial é

exer~

dd4 de confórmidade com a presente Converiçãc
e a,s demais normas de direito internacional.

SEÇÃ02

Umltes do Mar Territorial
ARTIG03

Largura do mar tenitorial
Todo Estado tem o direito de fixar a largura
do seu mar territorial até um limite que não ultra-

passe 12 milhas marítimas, medidas a partir de
linhas de base determinadas de conformidade
com a presente Convenção.
ARTIG04
Umfte exterior do mar territorial

O limite exterior do mar territorial é definido
por uma linha em que cada um dos pontos fica
a uma distância do ponto mais próximo da linha
do mar tenitoriaJ.
ARTIGOS

Unha de base nonnal
Salvo disposição em contrário da presente éonvenção, a linha de base normal para medir a Jargul'i!l do mar tenitorial é a linha de baixa-mar ao
longo da costa, ta1 como indicada nas cartas marítimas de grande escala, reconhecidas oficialmente peJo Estado costeiro.

1. Nos locais em que a costa apresente recortes profundos e reentrâncias ou em que exista
uma franja de ilhas ao longo da costa na sua
proximJdade imediata, pode ser adotado o método das linhas de base retas que unam os pontos
apropriados para traçar a linha de base a partir
da quaJ se mede a largura do mar territorial.
2.

Nos locais em que, devido à existênda de

um delta e de outros acidentes naturais, a linha
da costa seja muito instável, os pontos apropriados podem ser escolhidos ao longo da linha de
baixa-mar mais avançada em dkeção ao mar e,
mesmo que a linha de baixa-mar retroceda posteriormente, essas linhas de base retas continuarão
em vigor atê que o Estado costeiro as modifique
de conformidade com a presente Convenção.

3. O traçado dessas linhas de base retas não
deve afastar-se consideravelmente da direção gera1 da costa e as zonas de mar situadas dentro
dessas linhas devem estar suficientemente ~ncu~
!adas ao domínio terrestre para ficarem submetidas ao regime das águas interiores.
4. As linhas de base retas não serão traçadas
em d.ireçáo aos baixios que emergem na baixamar, nem a partir deles, a não ser que sobre os
mesmos se tenham construído faróis ou instalações análogas que estejam permanentemente
acima do nível do mar, ou a não ser que o traçado
de tais linhas de base retas até àqueles baixios
ou a párti{ destes tenha sido objeto de reconhecimento intenracional geral.
5. Nos casos em que o método __das linhas
de base retas for aplicável, nos tennos do parágrafo 19, poder-se-à ter em conta, ao traçar determinadas linhas de base, os interesses económicos
próprios da região de que se trate, cuja realidade
e importância estejam daramente demonstradas
por uso prolongado.
6. O sistema de linhas de base retas não poderá ser aplicado por um Estado de modo a separar
o mar territorial do outro Estado do alto mar ou
de uma zona econômica exclusiva.
ARTIGOS

Águas Interiores
1. Executando o disposto na Parte IV, as águas
situadas no interior da linha de base do mar territorial fazem parte das águas interiores ~o Estado.
2. Quanáo o traçado de uma linha de base
reta, de conformidade com o método estabelecido no artigo 7, encerrar, como águas interiores,
águas que anteriormente não eram consideradas
como taJs, apl!car-se-à a essas águas o direito
de passagem inocente•, de acordo.com o estabeJ~cido nÇt pre~ente Convençãó.

ARTIG06
Recifes

No caso de ilhas situadas em at6ls ou de ilhas
que têm cadeias de recifes, a linha de base para

• P:.ssagem-iilofenslva -em uso nos demais países de expressiio
portugu:~·

Balas
1. Este artigo refere-se apenas a baías cujas
costas pertencem a um único Estad_'?·
2. -- Pãra efejtos da presente Convenção, uma
baía é uma reentrância bem marcada, cuja penetração em terra, em relação à largura da sua entrada, é tal que contém águas cercàdas pela costa
e constitui mais do que uma simples inflexão da
costa. Contudo, uma reentrância não será c:;onsíderada como umã baía, se a sua superfície· não
for igual ou superior à de um semicircuJo que
tenha por dii!lmetro- a linha traçada através da en~
trada da referida reentrância.

3. Para efeitos de medição_, a superffde de
uma reentrância é compreendida entre a linha
de baixa-mar ao longo da costa da reentrância
e uma linha que una as linhas de baixa-mar dos
seus pontos naturais de- entrada. Quando, devido
à existência de ilhas, _uma reentrância tiver mais
do que uma entrada, o semidrculo será traçado
tomando como diâmetro a soma dos compri~
mentoS das linhas que fechem as diferentes entra~
das. A superfície das ilhas existentes dentro de
uma reentrância será considerada como fazendo
parte da superffcie total da água da reentrância,
como sé essas ilhas fossem parte da mesma.
4. Se a distância entre as linhas de baixa~mar
doS pontos naturais de entrada de uma baía nã_o
exceder 24 milhas marítimas, poderá sef traçada
uma linha de demarcação entre estas duas li_nhas
de baixa-mar e as á~s assim encerradas serão
consideras águas interiores.
-5. Quando a distância entre as linhas de baixamar dos pontos naturais de entrada de uma bafa
exceder 24 milhas marítimas, será traçada, no
interior da baía uma llnha de base reta de 24
milhas marítimas de modo a encerrar a maior
superfície de água que for possível abranger por
uma linha de tal extensão~
6. As disposições precedentes não se aplicam
às baías chamadas "hjst6rlcas",nem nos casos
em que se aplique o sistema de linhas de base
retas estabelecidos no artigo 7,
ARTIGO II
Portos

Para efeitos de delimitação do mar territorial, as
instalações portuárias permanentes mais ao largo
da costa que façam parte integrante do sistema
portuário são consideradas como fazendo parte
da costa. As instalações marítimas situadas ao
largo-da costa e as ilhas artificiais não são consideradas instalações portuárias permanentes.
ARTIGO I2
Ancoradouros

Os ancor~douros utilizados h.;tbitualmente para
carga, descarga e fundeio de navios, os quais
estariam normalmente situados, inteira ou parcialmente, fora do traçado geral do limite exterior _

.I
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ART!G0~!7

Direito de - e m Inocente

parte do mar territorial.
ARTIGO 13

Babdos a descoberto
1. Um "baixio a descoberto" é- uma extensão

natural de terra 'rodeada de água, que; na baixa-mar, fica acima do nível do mar, mas que submer·
ge na preia-mar. Quando um "baixio a descoberto" se encontre, total ou parcialmente, a uma
distância do continente ou c;ie uma ilha que não
exceda a largura do mar territorial, a·Íinha ·de baixa-mar desse baixio pode ser utilizada como linha
de base para medir a largura do mar tenitorial.

Salvo dispos[çâo em_coní:rário da presente Convocação, os li.avios de -qualquer Estado, costeiro
ou sem litoral, gozarão do direito de passagem
inocente* pelo mar territorial.

Slgnlflcado de passagem

Quando as costas de dois Estados sãO adjacentes ou se encontram sítuadas frente a frente,
nenhwn desses Estados tem o direito, salvo acordo de ambos em contrário, de estender o seu
mar territorial além da linha mediana cujos pontos
são eqüidistantes dos pontos mais próximos das
linhas de base, a partir das quais se mede a largura
do mar territorial de cada um desses Estados.
Contudo, este artigo não se aplica quando, por
motivo da existência de titules históricos ou de
outras circunstâncias especiais, for necessáriO deHmitar o mar territorial dos dois Estados de forma
diferente.
ARTIGO 16

1. A passagem é inocente• desde que seja
prejudicial à· paz, à boa ordem ou à segurança
do Estado costeiro. A passagem deve eferuar-se
de Col)formidade COIJl a presente Convenção e
dem_IDs_normas de direito internacional.
2. A passagem de um navio estrangeiro será
considerada prejudicial à paz, à boa ordem ou
à segurança do Estado costeiro, se esse navio
realizar, no mar territorial,_<llguma das s_eguintes
atividades:
a) ·qualqUer arrieii.Çi1 Ou-- uso~ da força contra
a sobefali.ia, a integridade territorial ou a independência política do Estado costeiro ou qUalqUer
outra." iiÇãOem Vfólã"Ç:ão dos princípios de_ direito
Cartas maritlmu e listas de coordenadas internacional enunciados na Carta da Nações Clnigeogníf)cas
das;
b) qualquer exercido ou manobra com armas
1. As linhas de base para medir a l<wgura do de qua1quer tipo;
mar territorial, deteJminadas de conformidade
c) qualquer ato destinado a obter informações
com -os artigos 7, 9 e
oU-Os limites delas
emprejuizodadefesaou_dasegurançadoEstado
decorrentes, e as ljnhas de ~elimitação traçadas
costeiro;
d) qualquer ato de pÍ'opaganda destinado a
deconformidadecomos_artlgoS: l2e15figurarão
em cartas de escala OL!. escalas adequadas para atentar contra a defesa_ou a segurança do Estado
a detenninação da sua posição. Essas cartas pocosteiro;
derã.o ser substituídas por listas de coordenadas
e) o lançc,rnento,-pÕuso ou recebimento a borgeográfic:::as de pontos em que conste especifica- do de qualquer aeronave;
mente a sua origem geodésica.
f) o lançamento, pouso ou recebimento a bor2.. _ O Estado cost~il:o dará a devida publici- do de" qüal(iuer dispositivo militar;
dade a tais cartas ou listas de coordenadas geog) o embarque ou desembarque de qualquer
gráficas e depos\tará um exemplar de cada carta __ produto, moeda ou pessoa com violação das leis
ou lista junto do Secretárlo·Geral das Nações Uni~ e regulamentos aduaneiros. fiscais, de imigração
das.
·
" ou sanitários do Estado costeiro;
h) qualquer ato intencional e grave de poluição
SEÇÃO 3
eontrário à presente Convenção;
Passagem fnoc::ente* pelo mar tenitorial
l) qualquer atividade de pesca;
SOBSEÇÃO A
j) a realização de atividades de investigação
Nonnas aplicáveis a todos os navios
ou de levantamentos hidrográficos;

ro.

em uso nos dem11!s p!llses de ex-

(•) P!lssagem Inofensiva press&o portugue~.

ern uso nos deri'lllls

k) qualquer ato destinado a peftw'bar quais·
quer sistemas de comunicação O':! quaiSQuer oütros serviços ou instalações do Estad~ C?steirc:>.: :
I) qualquer_ outra atividade _que não esteja diretamente relacionada com a passagem.,
ART!Cl020

Submarinos e outros veícuJos submeraivels

ARTIGO 18

I. "Passageni" sign-ai(:á a navegação pelo
mar territorial com o ftm de:
a) atravessar esse mar sem penetrar naS águas
interloi'eS ne:tn fazer escala num ancoradouro ou
2. Quando um "baixio a desc;ç>berto" es~ver,, , instalação portuária situa~- fOra- das águas intena totalidade, situado a uma distância do cãnti- · riores;
nente ou de uma ilha superior à largura do mar
b) dirigir-se para as águas interiores ou delas
tenitotial, não possui mar _territorial próprio.
sair ou fazer escala num desses ancoradouros
ou instalações portuárias.
ARTIGO 14
2. - A passagem deverá ser contínua e rápida.
Combinação de métodos para detennlnar as
No entanto, a passagem compreende o parar e
Unhas de bue
o fundear, mas apenas na medida em que os
O Estado costeirO poderá, segundo as circunmesmos constituam incidentes comuns de navetâncias, determinar as linhas de base por meio
gação ou sejam impostos por motivos de força
de qualquer dos métodos i!stabelecldos nos artimaior _g_u por dificuldade grave ou tenham por
gos precedentes.
fim prestar, auxílio a pessoas, navios ou aeronaves
em perigo ou em dificuldade grave.
ARTIG0!5
Delimitação do mar tenitorial entre Estados
com costas
ARTIG0!9
Mjacentes ou situadas frente a frente
Signlllcado de passagem Inocente

(•) Pl!ssagem !nofens!VIl pressão portugUtM.
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Patses de ex·

No rna_r_tern'torial, os submarinos e quaisquer
outros veículos submersív~is devem navegai à
superfície e arvorar a sua bar\deira.
ART!G021
Leis e regulamentos do Estado costeiro
relativos à passagem Inocente*
1. O Estado costeiro pode a dotar leis e regula~
mentes, de conformlc;iaçle com as disposições da
presente Convenção e demais normas de direito
internacional, relativos à passagem inocente• pelo
mar territorial sobre todas ou alguma das seguintes matérias:
a) segurança da navegação e regulamentação
do tráfego marítimo;
b) proteção das instalações e dos sistemas de
atoo1ío à navegação e de outros serviços ou insta~
Jações;
c proteção de cabos e Qutos;
d) consewaçáo dos recursos vivos do mar;
e) prevenção de infrações às leis e regulamen.
tos sobre pesca do Estado costeiro;
f) preservação do meio ambiente do Estado
costeiro e prevenção, redução e controle da sua
poluição;
9) investigação científica marinha e levantamentos hidrográficos:
h) prevenção das írifréi!;:ões às leis e (e_gulamentos aduaneiros, fisc:::ais, de imigração ou sanitários do EStado costeiro.
2. Tais leÍs ~ regulam~tos ~Q-S~rã,R<!IP.Iica
dos ao projeto,-construção, tripulação ou equipamento de navios estrangeiros, a não ser que se
destinem à aplicação de regras ou nonnas internac:ionals geralmente aceitas.
3. O Estad_o c:::osteiro dará a devida publicidade a todas estas leis e regulamentoS.
4. Os navios estrangeiros que exerçarri o direito de passagem inocente"' pelo mar t~nitorial deverão observar todas essas leis e regulamentos,
bem como todas as normas internacionais geralmente aceitas reladonadas com a prevenção de
abalroamentos no mar.

ARTIG022

Rotas maril!mas e sistemas de separação de
tráfego no mar territorial
1. O Estado c:ost_eiro pode, quando fornecessário à segurança da navegação, exigir que os
navios estrangeiros que exerçam o direito de pas-sagem inocente"' pelo seu mar territorial utilizein
as rotas marítimas e os sistemas de separação
de tráfego que esse Estado tenha_ designado ou
prescrito para a regulação da passagem de naviOS:
2. Em particular, pode ser exigido que os navios tanques, Os navios -de propulsão nuclear e
outros navios que transportem substâncias_ ou
materiais radioativos ou outros prOdUtos intrinsecamente perigosos ou nocivos utilizem unic:::amente essa, rotas marítimas.
(<') Piissa9-em Inofensiva_::- em uso nos
pressão portuguest~.

dem~ pmse"s de,~~·
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3. k designar as rotas maritimas e ao prescrever sistemas de separllção de tráfego, nos sis·
temas de separação de tráfego, nos termos do
presente artigo, o Estado costeiro terá em conta:
a) as recomendações da organlzaçáo interna~
cionaJ competente;
b) quaisquer canais que se utilizem habitual·
mente para a navegação internacional;
c) as características especiais de determinados

geiros, suspender temporariamente em detenninadas áreas do seu niar territorial o exerdcio do
direito de passagem inocente• dos navios estrangeiros, se esta medida for indispensável para pro~era SI)<}_ segurança, entre outras paiã lhe permitir proceder a exercidos com armas. Tal suspensão só produzirá efeito depois de ter sido devidamente tomada pública.

navios e canais; e

Taxas qu·epOc:Jem ser impostas a navios eslnlnilelros

d) a densidade de tráfego.
4. O Estado costeiro de tráfego em cartas marí-

ARTIG026

perigosas ou nocivas

1. Não podem ser impostas taxas a navios
estrangeiros só com fundamento na sua passagem pelo mar territorial.
2. Não podem ser impostas taxas a um navio
estrangeiro que passe pelo mar territorial a não
ser como remuneração de determinados serviços
prestados a esse navio. Estas taxas devem ser
impostas sem discrimina~ão.

Ao exercer o direito de passagem inocente•
pelo mar territorial, os navios estrangeiros de pro-

Normas aplicáveis a navios mercantes e na-

timas a que dará a devida publicidade.

ARTIG023

Navios estrangeiros de propulsão

nudear e navios
transportando SPbstândas radloatlvas ou

outras substândas lntrlsecamente

pulsão nuclear e os navios transportando substâncias radioativas ou outras substâncias intrinseca-

mente perigosas ou nocivas devem ter a bordo
os documentos e obseJVar as medidas espedais

SUBSEÇÃOB

vios de

Estado udllzada. para 8os comerciais
ARTIG027

de precaução estabeleddas para esses navios nos
acordos internacionais.

JurlsdJção penal a bordo de navio estrangeiro

ARTIG024

1. A. jwisdição penal do Estado costeiro não
será exercida a bordo de navio estrangeiro que
passe- pelo mar territorial com o fim de deter qualquer pessoa ou de realizar qualquer investigação,
com relaç.§o a ínfração criminal cometida a bordo
desse navio durante a sua passagem, salvo nos
segulntes casos:
a) se a infração criminal tiver conseqüências
para o Estado costeiro;
b) se a infração criminal for de tal natureza
que possa perturbar a paz do país ou a ordem

Deveres do Estado costeiro
1. O Estado costeiro não deve pôr dificuldades à passagem inocente• de navios estrangeiros
pelo mar territorial, a não ser de conformidade
com a presente Convenção. Em especial, na aplicação da presente Convenção ou de quaisquer
leis e regulamentos adotados de conformidade
com a presente Convenção, o Estado costeiro
não deve:
a) impôr aos navios estrangeiros obrigações
que tenham na prática o efeito de negar ou difi~
cultar o direito de passagem inocente•; ou
b) fazer discriminação de direito ou de fato
contra navios de determinado Estado ou contra
navios que transportem cargas provenientes de
detenninado Estado ·ou a ele destinados ou por
conta de determinado Estado.
_
2. O Estado costeíro dará a devida publicidade a qualquer perigo de que tenha conhecimento e que ameace a navegação no seu mar
teni\Prial.
ARTIG025

Direitos de proteção do Estado costeiro
1. O Estado costeiro pode tomar, no seu mar
territorial, as medidas necessárias para impedir

toda a passagem que não seja inocente"'.
2. N.o caso de navios que se dirijam a águas
interiores ou a escala numa instalação portuária
situada fora das águas interiores. o Estado costeiro tem igualmente o direito de adotar as medidas necessárias para impedir qualquer violação
das condições a que está sujeita a admissão desses navios nessas águas interiores _ou nessa instalação portuária.
1
3. O Estado costeiro pode, sem fazer discriminação de direito ou de fato entre navios estran(•) P-asMgern !nofen:Rva -em uso nos demais pai,es de ex·
pre:ss&l portuguesa.

no mar territorial;.

c) se a assistência das autoridades locais tiver
sido solicitada pelo capitão do navio ou pelo representante diplomático ou funcionário consular do
Estado de bandeira; ou
d) se _essas medldas forem necessárias para
a repressão d_o_ tráfico ilícito de estupefacientes
oU de substâncias psicotrópicas.
2. As disposições precedentes não afetam o
direito do Estado costeiro de tomar as medidas
autorizadas pelo seu direito interno, a fim de proceder a apresamento e investigações a bordo de
navio estrangeiro que passe pelo seu mar territo-rial procedente ,de águas interiores.
3. Nos casos previstos nos§§ 19 e.29, o Estado
costeiro deverá, a pedido do capitão, notificar o
representante diplomático ou o funcionário consular do Estado de bandeira antes de tomar quaisquer medidas, e fadlitar o cantata entre esse representante ou funcionário e a tripulação do navio.
Em caSo de urgência, esta notificação poderá ser
feita enquanto as medidas estiverem sendo tomadas.
4. Ao considerar se devem ou não proceder
a um apresamento e à forma de o executar, as
autoridades locais devem ter em devida conta
os interesses da navegação.
5. Salvo em caso de aplicação das disposições da Parte Xll ou de infraçào às leis e regulamentos adotados de confonnidade com a Parte
V, o Estado costelro não poderá tomar qualquer

Quinta-feira 12
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medida a bordo de um navio estrangeiro que passe pelo seu mar territorial, para a detenção de
uma pessoa ou para proceder a investigações
relacionadas com qualquer infração de caráter
penal que tenha sido cometida antes do navio
ter entrado no seu mar territorial, se esse navio,
procedente de um porto estrangeiro, se encontrar
só de p"ãssagem pelo mar territorial sem entrar
nas águas interiores.
ARTIG028
Jurisdição clvD em relação a navfos
gelros

estran~

1. O Estado costeiro não deve parar nem desviar da sua rota um navio estrangeiro que passe
peJo mar territorial, a fim de _exercer a sua jurisdição civil em relação a uma pessoa que se encontre
a bordo.
2. O Estado costeiro não pode tomar contra
esse nâvio medidas executórias ou medidas cautelares em matéria cMI, a não ser que essas medidas sejam tomadas por força de obrigações assumidas pelo navio ou de responsabilidades em que
o mesmo haja inconido, durante a navegação
ou devido a esta quando da sua passagem pelas
águas do Estado costeiro.
-· . _
3. O parágrafo precedente não prejudica o
direito do Estado costeiro de tomar, em relação
· a navio estrangeiro que se detenha no mar territorial ou por ele passe procedente das águas interiores, medidas executórias ou medidas cautelares
em matéria civil conforme o seu direito interno.
SUBSEÇÃOC

Normas apUcávels a navios de guerra e
a outros navios de &tado utillza.dos
para 8ns não comerciais
ARTIG029

Dellnlção de navios de guerra
Para efeitos da presente Convenção, "navio de
guerra" sjgnifica qualquer navio pertencente às
forças armadas de um Estado, que ostente sjnais
exteriores próprios de navios de guerra da sua
nadonaJidade, sob o comando de um oficia] devidamente designado pelo Estado cujo nome figure
na correspondente lista de oficiaiS ou seu equivalente e cuja tripulação esteja submetida às regras
da disciplina militar.
ARTIG030

Não-cumprimento das leis e regulamentos
doEstado
cQSt.elro pelos navios de guerra

Se um navio de guerra não cumprir as leis
e regulamentos do Estado costeiro relativos à passagem pelo mar tenitorial e não acatar o pedido
que lhe for feito para o seu cumprimento, o Estado
costeiro pode exigir-lhe que saia imediatamente
do mar territorial.
·"-.
ARTIGO 31

',

Responsabilidade do Estado de bandeira por
danos
causados por navio d4!'l guerra ou outro navio
de Estado
utUJzado para fins não comerciais
Caberá ao Estado de bandeira a responsabilidade internacional por qualquer perda ou dano
causado aó Estado costeiro resultante do não-

2730
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cumprimento, por navio de guerra ou outro navio
de Estado utilizado para fins não comerciais, das

navios

b) o regime Juridico.das águas situadÇJ.s aJém
do mar territorial dos ~tados rebeirinhos de um
estr~lto como Zonas económicas exclusivas ou
alto- mar; ou
- -c) o regjme jurídico dos estreitos em _que a
passagem esteja regulamentada, total ou parcialrn~nte. por convenções internacionais de longa
data em vigor que a eles se refiram especificamente.

de Estado utilizados para fins não comerciais

ARTIG036

Com as exceções_ previstas na subseção A e
nos artigos 30 e 31, nenhuma disposição da presente Convenção afetará as imunidades dos navios de guerra e outros_ navios de Estado utilizados
para fins não comerciais.

Rotas de alto mar ou rotas que atravessem

SEÇÃ04

A pre-sente parte não se aplica a um estreito
utilizado para a navegação internacional se por
esse estreito passar wna rota de alto mar ou uma
rota que atravesse uma zona econômica exclusiva.. igt.!~men~ convenientes pelas suas ca-.;:acteristicas hidrográficas e de navegação; em tais rotas aplicam-se as outras Partes pertinentes da
ConVenção, incluindo as disposições relativas à
bberdade de navegação e sobrevôo.

leis e regulamentos do Estado _costeiro relativo
à passagem pelo mar terr[torial ou das disPosições da presente Convenção ou demais norl'l]aS

de direfto intemaclonal.
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ARTIG032-

Imunldades dos navios de guen-a e outros

Zona contigua
ARTIG033

Zona contigua
1. Numa zona contfg-Uci ao Seu mar territorial,
denominada zona contigua, o Estado costeiro pode tomar as medidas de flscalizªção m~c~ssári_as

· umazona
econônüca exclusiva através de estreitos utiHzad.os
para a. navegação lnternadonal

a:

SEÇÃÔ2

a) evitar as infrações às leis e regulamentos
aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários ng seu território ou no s~u mar territorial;_
b) reprimir as infrações às leis e regulamentos
no seu território ou no seu mar territorial.
2. Azonacontiguanãopodeestender-sealém de 24 milhas marítimas, contadas a partir das
linhas de base que servem para medir a largura
do mar territorial.
PARTEID

Estreitos utilizados para a navegação inter·
nacional
SEÇÃO 1
Disposições Gerais
ARTIG034
Regime juridlco das águas que formam os

estreitos
utilizados pam a navegação intemadonal
1. O regime de passagem pelos estreitos utiJizados para a navegação internacional estabelecido na presente Parte não afetará, noutros aspectos, o regime juridico das águas que formam esses estreitos, nem o-exercício, pelos Estados ribeirinhos do estreito, da sua soberania ou da sua
jurisdição sobre essas águas, se1..1 espaço aéreo
sobrejacente, leito e subsolo. .
2. A soberania ou a_jurisdição dos EstadOs
ribeirinhos do estreito é exercida de co.nformida.de
com a presente Parte e as demais norffias de
direito intemaclonfl),
ARTIG035

Âmbito de aplicação da presente parte
Nenhuma das disposições da presente Parte afeta:
a) qualquer área das águas interiores situadas
num estreito, exceto quando o traçado de uma
linha da base reta. de conformidade_ com o método estabelecido no artigo 7, tiver o efeitO de e~slo
bar nas águas interiores áreas que anteriormente
não eram consideradas como tais;

PassageM em trânsito
ARTIG037

--Âmbito de aplicação da presente seção
'Ãj:)reSénte seção aPlica-se a estreitos utilizados
para a navegação intemacionaJ entre uma parte
do alto mar ou uma zona econômica exclusiva
e uma outra parte do alto mar ou uma zona econômtca exclusiva.
ARTIG038
l)i~lto

de passagem em trânsito

1. Nos estreitos a que se refere o artigo 37,
todos 0$ Davios e aeronaves gozam do direito
de passagem em trânsito, que não será impedido
a não ser que o estreito seja formado por uma
ilha de um Estado ribeirinho desse estreito e o
seu território continental e do outro lado da ilha
exista uma rota de aitô ffiar oU uma rota qUe
paSSe pOf- i.Jnla zona -eoonômica exclusiVa, igualmente convenientes pelas suas características hi- drográficas de naveQ-aÇão.
2. "Passagem em trânsito" significa o exercicio, -de conformidade com a presente parte, da
liberdade de navegação e sobrevôo exclusivamente para fins de trânsito continuo e rápido pelo
estreito entre uma çi"ãrte do alto mar ou de uma
zona econômica exclusiva e uma oufra parte do
alto mar ou uma zona econômica exclusiva. Contudo a exigência de trânsito cOntínuo e rápido
nãO Trhpede a passagem pelo estreito para entrar
no território do Estado ribeirinho ou dele sair ou
a ele regressar sujeito às condições que regem
a e-ntrada no território desse Estado.
3. Qualquer ativídade que não constitua um
exercíclo_do direito de passagem em trânsito por
-um estreito fica sujeita às demais disposições aplicáveis da presente Convenção,

e

ARTIG039
Deveres dos navios e aeronaves durante
a passagem em trânsito
1. Ao_ exercer o direito de passagem em trânsito, os Tlavios aeronaves devein:

e

_a) atravessar ou sobrevoar o estreito _se:m demora;
b) abster~se de qualquer ameaça ou uso da
força contra a _soberania, a int~gridade territorial
ou a independência política dos Estados nbeirinhos do estreito ou de qualquer outra ação contrária aos princfplos de direito, internacional enunciados na Carta das Nações Unidas;
c) abster~se de qualqUer afiVídade que não _esteja relacionada com as modalidades normais de
trânsito continuo e rápido, salvá ein caso de força
maior ou de dificuldade grave;
d) cumprir as demais disposições pertinentes
da presente Parte. _.
2. Os navios de passagem em trânsito devem:
a) cumprir os regulamentos, procedimentos
e práticas internacionais de segurança no mar
geralmente aceitos, inclusive as Regras internacionais para a Prevenção de Abalroamentos no

Mar;
b) cumprir os regulamentos, procedimentos
e práticas internacionais geralmente aceitos para
a prevenção, a· redução e o controle de poluição
proveniente de navios.
3. As aeronaves de passagem em trânsito devem'
- a) observar aS Normas de Trânsito Aéreo estabelecidas pela Organização da Avíação Civil Internacional aplicáveis às aeronaves civis; as aeronaves do Estado c;:umprirão normalmente essas
medidas de segurança e agirão sempre tendo
em conta a segurança da navegação;
b} manter s~mpre sintonizada a radiofreqüência atribuída pela autoridade competente de controle de tráfego aéreo designada internacionalmente o_u_a correspondente radiofreqüência internacional de socorro.
ARTIG040

Ativldades de investigação e levantamentos
hidrográficos
Durante a passagem em trânsito pelos estreitos,
os navios estrangeiros, incluindo navios de investigãção dentífica marinha e navios hidrográficos,
não podem efetuar quaisquer atMdades de investiQ:ã.Ção ou de levantamentos hidrográficos sem
autorização prévia dos Estados ribeirinhos dos
estreitos.
ARTIG041

Rotas marítimas e sistemas de separação de
tráfego em
estreitos utilizados para a navegação Internacional
1. Os Estados ribeirinhos de estreitos podem,
de conformidade com as disposições da presente
parte, deiDgnar rotas marítimas e estabelecer sistemas de separação de tráfego para a navegação
pelos estreitos, sempre que a segurança da pas~
gem dos navios o exija.
2. Tais Estados podem, quando as circuru
tâncias o exijam e após terem dado a devida put;!;
cidade a esta medida, substituir por outras rot-'l:
marttimã.s ou sistemas de separaçã-o -de tráfe~
quaisquenotas marttimas ou sistemas de separ~
ção de tráfego por eles anteriormeri.te designado'
ou prescritos.
3. Tais rotas marítimas e sistemas de separ:
ção de tráfego devem ajustar-se à regulamer..
tação internacional geralmente aceita.
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4.

Antes de designar ou substituir rotas maliti-

mas ou de estabelecer ou substituir sistemas de
separaçao de tráfego, os Estados ribeirinhos de
estreitos devem submeter as suas propostas à
organização internacional competente para a sua
adoçâo. A organização s6 Pode adotar as rotaS
marítimas e_os sistemas de separaçao de tráfego
que tenham sido acordados com os Estados ribeirinhos dos estreitos, após o que estes Estados
poderão designar, estabelecer ou substituir "-S ro-

tas marítimas o.u os sistemas de separação de
tráfego.
5. No caso de um estreito, em que se proponham a criação de rotas marítimas ou sistemas
de separação de tráfego que atravessem as águas

de dois ou mais Estados ribeirinhos do est:reíto,

os Estados interessados cooperarão na formulação de propostas em con.sUlia com a organização internacional competente.
6. _ Os Estados ribeirinhos de estreitos indica~
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bilidade internacional por qualquer perda ou dano
causado aos Estados ribeirinhos de estreitos.
ARTIG043

Instalação de segurança e de auxfiJo à navegação e
outros dispositivo-. Prevenção, redução e
controle da polulçio

Os- Estados usuários e _os Estados ribeirinhos
de um estreito deveriam cooperar mediante acordos para:
a) o eStabelecimento e manutenção, no estreito, das instalações de segurança e auxílio necessárias à navegação ou de outros dispositivos destinados a facilitar a navegação intemadonaJ; e
b) a prevenção, redução e controle da poluição proveniente de navios.
. _

_ -ARTIGO 44

.

Deveres dos Estados rlbelrlnhos de estreitos

rão _claramente todas as rotas marítimas e sistemas de separação de tráfego por eles designados
ou prescritos em cartas de navegaçao, às quais
darão a devida publicidade.
_
1. os navios de Passagem em t.rânSito respei..
tarão as rotas marítimas e sistemas de separação
de tráfego aplicáveis, estabelecidos de conformidade com as disposições do presente artigo.

Os Estados ribeirinhos de um estreito não impedirão a passagem em trânsito e darão a devida
publicidade a qualquer perigo de que tenham co-nhecimento e que ameace a navegação no estreito ou o sobrevôo do mesmo. Não haverá nenhuma suspensão da passagem em trânsito.

ARTIG042

PaSsagem ·~Docente·

Leis e regulamentos dos Estados ribeirinhos
de

estreitos relativos à passagem em bllnsito
1. Nos termos das disposiçóes da presente
seção, os Estados ribeirinhos de estreitos podem
adotar leis e regulamentos relativos à passagem
em trânsito pelos estreitos no que respeita a todos
ou a alguns dos seguintes pontos:
a) a segurança da navegação e a reguJamen~
tação do tráfego marítimo, de conformidade com
as disposiçóes do artigo 41;
b) a prevenção, redução e controle da polui~
ção em cumprimento das regulamentações internacionais aplicáveis relativas a descarga no estrei~
to de hidrocarbonetos, de resíduos de petróleo
e de outras substâncias nocivas;
c) no caso de embarcação de pesca a proibição de pesca, incluindo o acõndidonamento dos
aparelhos de pesca;
d) o embarque ou desembarque de produto,
moeda ou pessoa em contravenção· das leis e
regulamentos aduaneiros, fiscais. de imigração
ou sanitários dos Estados rebeirinhos de estreitos.
2. Taislefs e regulamentos não farão dls.criminação de direito ou de fato entre os navios estrangeiros, nem a sua aplicação terá, na prática, o
efeito de negar, dificultar ou impedir o direito de
passagem em trânsito tal como definido na presente seção.
3. Os Estados ribeirinhos de estreitos darão
a devida publicidade a todas essas leis e regulamentos.
4. Os navios .estrangeiros que exerçam o direito de passagem em trânsito cumprirão essas leis
e regulamentos.
5. O Estado de bandeira de um navio ou o
Estado de registro de uma aeronave que goze
de imunidade soberana e atue de forma contrária
a essas leis e regulamentos ou a outras dispo-sições da presente Parte incorrerá em responsa-

SEÇÃ03
Pas11agem Inocente"
ARTIG045

1. O regime de passagem inocente•, de conformidade com a seção 3 .da Parte IL aplicar-se-á
a estreitos utilizados para a navegação intemadonal:
a) excluídos da aplicação do refJime de passagem em_ trânsito, em virtude do parágrafo I 9 do
artigo 38; ou
b) situados entre uma parte de alto mar ou
uma zona econômica exdusiva e o mar territorial
de um Estado estrangeiro~
2.. Não _haverá nenhuma suspensão .da passagem inocente~ por tais estreitos.

·-

.

PARTE IV
Estados Arquipélagos
ARTIG046
ExPressbes
utliizadao
·--·
.
.

_Pãrã efeitos da presente Convenção:
a) 'Estado arquipélago' significa um Estado
constituí~o totalmente por wn ou vários arquip~
lagos, podendo incluir outras ilhas;
b) 'arquipélago' significa wn grupo de ilhas,
incluindo parte~ de ilhas, as águas circunjacentes
e outros elementos naturais, que estejam tão estreitamente relacionados entre si que essas ilhas,
águas e outros elementos naturais formem intrinsecamente uma entidade geográfica, económica
e pólítica ou que historicamente tenham sido considerados como tal.
_ARTIG047
Unhas de base arqulpeláglcas
1.

o

Estado arquipélago pOde traçar linhas
de bas~ ~rqulpelágicas retas que unam os pontos
extremos das ilhas fT!aiS exteriores e dos recifes

• Passagem il10fenslv.a - em lUO nos. demai:s p!lise:s de exp~
são porb.Jguesa.
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emergentes do arquipélago, com a condição de
que dentro dessas linhas e base estejam compreendidas as principais ilhas de uma zona em
que a razão entre a superffcie marítima e a superficie terrestre, induindo os atóis, se situe entre
um para um e nove para um.
2. O comprimento destas linhas de base não
deve exceder 100 milhas marítimas, admitindose, no entanto, que até 3% do número total das
linhas de base que encerram qualquer arquipé-lago possam exceder esse comprimento, até um
máximo de 125 milhas marítimas.
3. O traçado de tais linhas de base não se
deve desviar consideravelmente da configuraçã.o
geral do arquipélago.
4. Tais linhas de base não serão traçadas em
direção aos baixios a descoberto, nem a partir
deles, a não ser que sobre os mesmos se tenham
construído faróis ou instalações análogas, que es-tejam permanentemente acima do nível do mar
ou quando um baixio" a ·descoberto esteja total
ou parcialmente situado a uma distância da ilha
mais próxima que não exceda a largura do mar
territorial.
5. O sistema de tais linhas de base não pode
ser aplicado por um Estado arquipélago de modo
a separar do alto mar ou de uma zona económica
exclusiva o mar territorial de outro Estado.
6, Se uma parte das águas arquipelágicas de
um Estádo arquipélago estiver situada entre duas
partes de um Estado vizinho imediatamente adjacente, os direitos existentes e quaisquer outros
interesses legítimos que este Estado tenha exer~
cido tradicionalmente em tais águas e todos os
direitos estipulados em acordos concluídos entre
os dois Estados continuarão em vigor e serão
respeitados.
7. Para fins de cálculo da razão entre a superlide maritima a superficle terrestre, a que se
refere·o parágrafo 1~. as superfides podem incluir
águas situadas no interior das cadeias de recifes
de ilhas e atóis, incluindo a parte de uma plataforma oceânica com face lateral abrupta que se
encontre encerrada, ou quase, por uma cadeia
de ilhas calcárias e de recifes emergentes situados
no perímetro da plataforma.
8. As linhas de base traçadas de conformi~
dade com o pre:se_hte artigo devem ser aPreSentadas em cartas· de-escala ou escalas adequadas
parã a determinação da sua posição. Tais cartas
podem ser substituídas por listas de coordenadas
geográficas de pontos, em que conste especifica·
mente a origem geodésica.
9. O ·Estado arquipélago deve dar a devida
publicidade a tais cartas ou listas de coordenadas
geográficas e deve depositar um exemplar de cada carta ou lista junto do Secretário-Geral das
Nações Unidas.

e

ARTIG048

Medição da largura do mar territorial, da zo.
na

contigua, da zona econõmica exclusJva
e da platafonna continental
A largura do mar territorial, da zona contígua,
da zona econômica exclusiva e da plataforma continentaJ é medida a partir das linhas de base arquipelágicas traçadas de conformidade com o artigo
47.
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ARTIG049

Reglmejuridlco das águas arqulpelágk:as, do
espaço
aéreo sobre águas arqulpeláglcas e do leito
e subsolo dessas águas arqulpe16gl.cas
1. A soberania de um Estado arquipélago estende-se às águas encerradas pelas linhas de base
arquipelági<:as, traçadas de conformidade com
o artigo 47, denominadas águas arquípelágfcas,
independentemente da sua profundidade ou da

sua distância da costa.
_
2. Esta soberania estende-se ao espaço aéreo
situado sobre as águas arquipelágkas e ao seu

leito e subsolo, bem como aos recursos neles
existentes.
3. Esta soberania é exercidª- ~If~ conformidade

com as disposições da presente Parte.
4. O regime de passagem pelas rotas maríti~
mas arquipelágicas, estabelecido na presente Parte, não afeta em outros aspectos o regime jurfdico
das águas arquipelágicas, inclusive o das rotas
maritimas, nem o exercício pelo Estado arquipélago de sua soberania sobre essas águas, seu
espaço aéreo sobrejacente e seu letto e subsolo,
bem como sobre os recursos neles existentes.
ARTIGO 50
Delimitação das águas Interiores
Dentro das suas águas arquipelágicas, o Estado
arquipélago pode traçar linhas de fecho para a
_delimitação das águas interiores, de conformidade com os artigos 9, 1O e 11.
ARTIGO 51

Acordos existentes, direitos de pesca tradf·

donaJs
e cabos submarinos existentes
1. Sem prejuízo das disposições do artigo 49,
os Estados arquipélagos respeitarão os acordos
existentes com outros Estados e reconhecerão
os direitos de pesca tradicionais _e outras atMdades Jeg[timas dos Estadps ~nhos imediatamente
adjacentes em certas á{'~ªs. situadas nas águas
arquipeJágicas. As modalidad_es e condições para
o exercício de tàis direitos e atividades, incluindo
a natureza, o alcance e as áreas em que se aplicam, serão, a pedido de qualquer dos Estados
interessados. reguladas por acord_os bilaterais entre eles. Tais direitos não poderão ser transferidos.
·a terceiros Estados ou a seus nacionais, nem por
eles compartilhados.
2. Os Estados arquipélagos respeitarão os cabos submarinos existentes que tenham sido colocados por outros Estados e que passem por suas
águas sem tocar terra. Os_Estadgs t;~rquipélagos
permitirão a conservação e a substituição de tais
cabos, uma vez recebida a devida notificação da
sua localização e da inte_nção de os_ reparar ou
substituir.
ARTIG0 52

Direito de passagem inocente•
1. Nos termos do ~rtigo 53 e sem prejuízo
do disposto no artigo 50, os navios de todos os
Estados gozam do direito de passagem inocente•

----~·

PaSSllgem Inofensiva- em uso nos demais
pafses de expressão portuguesa.
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pelas águas arquipelá:gicas, de conformidade
com a sec;ão 3 da Parte U.
2. O Estado arquipélago pode, sem discrüninar de dir~ito ou de fato entre navios ~strangeiros,
suspender temporariamente, e em determinadas
áreas das suas águas arquipelágicas, a passagem
inocente• de navios estrangeiros, se tal suspensão
for indispensável para a proteção da sua segurança. A suspensão só produzirá efeito depois de
ter sido devidamente publicada.
ARTIG0 53

Direito ele - g e m pelas rotas
rmuitimaS arqulpelágk:u
1. O Estado arquipélago pode designar rotas
marítimas e rotas aéreas a elas sobrejacentes adequadas à passagem contínua e rápida de navios
e aeronaves estrangeiros por ou sobre suas águas
arquipelágicas e o mar territorial adjacente.
2. Todes os navios e aeronaves gozam do
direito de passagem pelas rotas marítimas arqui.
pelágicas, em tais rotas marítimas e aéreas.
3. A passagem pelas rotas maritimas arquipelágicas significa o exerc:fcio, de conformidade
com a presente Convenção, dos direitos de navegação e sobrevôo de modo normal, exclusivamente para fins de trânsito contínuo, rápido e
sem entraves entre uma pãrte do alto mar ou
de uma zona econômic~;~ exclusiva e uma outra
parte do alto mar ou de uma zona económica
exdusiva.
4. Tais rotas marítimas e aéreas atravessarão
as águas arquipelágicas e o mar territorial adjacente e incluirão todas as rotas normais de passagem utilizadas como tais na navegação internacional através das águas arquipelágicas ou da navegação aérea intemac::ionaJ no espaço aéreo sobrejacente e, dentro de tais rotas, no que se refere
a navios, todos os canais normais de navegação,
desde que não seja necessário uma duplicação
de rotas com conveniência similar entre os mesmos pontos de entrada e de saída.
5. Tais rotas marítimas e aéreas devem ser
definidas por uma série de Unhas axiais contínuas
desde os pontos de entrada das rotas de passagem até aos pontos de saída. Os navios e aeronaves, na sua passagem pelas rotas marítimas arquipelágicas, não podem afastar-se mais de 25 milhas marítimas para cada lado dessas linhas axiais,
ficando estabelecido que não podem navegar a
wna distância da costa inferior a 10% da distância
entre os pontos mais próximos situados em ilhas
que circundam as rotas-inaritlmas,
6. O Estado_ arquipélaQO que_ designe rotas
marítimas de confor'mldãdÊ:: cOm-o preSente artigo
pode também estabelecer sistemas de separação
de tráfego para a passagem segura dos navios
através de canais estreitos em tais rotas marítimas.
7. O Estado arquipélago pode, quando as circunstâncias o exijam. e após ter dado a devida
publicidade a esta medida, substituir por outras
rotaS marítimas ou sistemas de separação de tráfego quaisquer rotas maritimas ou sistemas de
separação de tráfego por ele anteriormente desig·
nados ou prescritos.
8. Tais rotas marítimas e sistemas de separaçãõ-'de tráfego devem ~ustar-se à regulamentação internacional geralmente aceita.
9. Ao designar ou substituir rotas marítimas
ou estabelecer ou substituir sistemas de separa~
ção de tráfego, o Estado arq"u_ipélago deve subme-

ter propostas à organização internacional competente para a sua adoção. A organilação só pode
adotar as rotas marítimas e os sistemas de separação de tráfego acordados com o Estado arquipélago, após o que o Estado arquipélago pode designar, estabelecer ou substituir as rotas mariti~
mas ou os sistemas de separação de tráfego.
1O. O Estado a.rquipélago indicará claramente os eixos da_s rotas 1)1arítimas e os sistemas
de separação de tráfego por ele designadas ou
prescritos em cartas de navegação, às quais dará
a devida publicidade.
11. Os navios, durante a passagem pelas ro-tas maótimas arquipelágicas, devem respeitar as
rotas marítimas e os sistemas de separação de
tráfego aplicáveis, estabelecidos de conformidade
com o presente artigo.
12. Se um Estado arquipêlago não designar
rotas maritimas ou aêr~s, o direito de passagem
por rotas maritimas arquipeláglcas pode ser exercido através das rotas utilizadas normalmente para a navegação internacional.
ARTIG0 54

Deveres dos navios e aeronaves durante a
passagem, ativfdades
de investigação e levantamentos hidrográ·
Dcos, deveres do
Estado arquipélago e leis e regulamentos do
Estado
arquipélago relativos à passagem pelas rotas
maritlmas arqulpelágk:as
Os artigos 39, 40, 42" e 44 aplicam-se, mutatls
mutandls, à passagem pelas rotas marítimas arquipelágicas.

PARTE V
Zona Ec:Onbmica Exclusiva
ARTIG0 55

Regime jur:idico especifico da zona econônúca exclusiva
A zona económica exclusiva é uma zona situada
além do mar territorial e a este adjacente, sujeita
ao regime jurídico específico ~stabelecido na pre·
sente Parte, segundo o quaJ os direitos e a jurisdição do Es~do costeiro e os_ direitos e libe~da_de~
dos demais Estados são regidos pelas disposições pertinentes da presente Convenção.
ARTIG0 56

Direitos, jurlsdlção e deveres do Estado
costeiro na zona econômita exclusiva
1. Na zona econômica exclusiva, o Estado
costeiro tern:
a) direitOs de soberania para fins de exploração
e aproveitamento; conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não--vivos das águas so-brejacentes ao leito do mar, do leito do mar e
seu subsolo, e no que se refere a outras atividades
com vista à exploração e aproveitamento da zona
para fins econômlcos, como a produção de energia a partir da água das correntes e dos ven~;
b) juriSdição, de conformidade com as disposições pertinentes da presente Convenção, no que
se refere a:
i) colocação e Út:ilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas;
ii) investigação c:ientíflca marinha;
iii) proteção e preservação-do meio marinho;
c) outros direitos e deveres previstos na pre~
sente Convenção.
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2. No exercício dos seus direitos e no cumpria) ilhas artifici~s;
dos seus deveres na zona económica exb) instalações e estQJturas para os fins previsclusiva nos termos da presente Convenção, o Estos no art. 56 e para outras finaJidades econótado costeiro terá ~m devida conta os direitos micas;
e deveres dos outros Estados e agirá de forma
c) ins_ta1açóes e estruturas que possam intercompatível com as disposições da presente Con- -- ferir com o exercício dos direitos do Estado cosvenção.
~
teiro na zona.
3. Os direitos enunciados no presente artigo
2. O Estado costejro tem jurisdição ex~lusiva
referentes ao leito do mar e ao seu subsolo devem
_sobre _essas ilhas artificiais, instalações e estrutuser exercidos de conformidade com a Parte VI
~. incluindo jurisdição em matéria de leis e reguda presente Convenção.
lamentos aduaneiros·, fiscais, de imigração, sanitárias e_ de segurança.
ARTIG0 57
3. A construção dessas ilhas artificiais, insta1aLargura da zona econônúca exdusiva
ções ou estruturas deve ser devidamente notifiA zona econôrnica exclusiva não se estenderá
cada e .devem ser mantidos meios permanentes
além de 200 milhas marítimas das linhas de base
para assinalar a sua presença. As instalações ou
a partir das quais se mede a largura do mar terriestruturas abandonadas ou inutilizadas devem ser
torial.
retiradas, a fim de garantir a segurança da navegaARTIGO 58
ção, tendo em conta as normas internacionais
Direitos e deveres de outros Estados na
geralmente aceitas que tenham sido estabelecizona económica exclusiva
das sobre o assunto pela organização interna-- dooal competente. Para efeitos de remoção deve
I. Na zona econõmica exclusiva, todos os Es- ter-se_em conta a pesca, a proter;ão do meio marltados, quer oosteíros quer sem llloral, gozam, nos
nho e os direitos e obrigações_ de outros Estados.
termos das disposições da presente Convenção,
Deve dar-se a devida publicidade da localização,
das liberdades de navegação e sobrevôo e de
dimensão e profundidade das instalações ou escolocação de cabos e dutos submarinos, a que
truturas que n~o tenham sido completamente rese refere o art 87, bem como de outros usos movidas.
do mar internacionalmente licitas, relacionados
4. o Estado costeiro pode, se necessário, criar
com as referidas liberdades, tais como os ligados
em volta dessas ilhas artificiais, instalações e esà operação de navios, aeronaves, cabos e dutos
truturas, zonas de seguranç~ de largura razoável,
submarinos e compatíveis com as demais dispo- __ nas quais pode tomar medidas adequadas para
siçõ_es da presente Convenção.
.
garantir tanto a segurança da navegação como
2. Os artis. 88 a 115 e demais normas perti- a das ilhas artificiais, instalações e ~struturas.
nentes de direito internacional aplicam-se à zona
5. O Estado costeiro determinará a largura
económica exclusiva na medida em que não se- das zonas de segurança, tendo em conta as norjam incompativeis com a presente Parte.
mas internacionais aplicáveis. Essas zonas de se3, No exercicio dos seus direitos e no cumpri- gurança devein ser concebidas de modo a resmento dos seus deveres na zona económica ex- ponderem razoavelmeht_e à natUreza e às funções
clusiva, nos termos da presente Convenção, os das ilhas artificiais, instalações ou estruturas, e
Estados terão em-devida conta os direitos e devenão excederão ·uma distância de 500 metros em
res do Estado costeiro e cumprirão as leis e regu- volta destas ilhas artj{i_~iais, instalações ou estrutulamentos por ele adotados de conformidade com ras, distância essa medida a partir de eada ponto
as disposições da presente Convenção e demais do seu bordo exterior, a menos que o' autorizem
normas de direito intemadonal, na medida em
as normas intemãdonalS geralmente aceitas ou
que não sejam incompatíveis com a presente Paro recomende a _organização internacional compete.
tente. A eXtensao das zonas de segurança será
devidamente notificada.
ARTIG0 59
6. Todos os navios devem respeitar essas zo..
Base para a solução de conflitos relativos
nas de seguranç~ e cumprir as normas interna~
à atribuição
de direitos e jurisdição na zona econômlca clonais gera1mente aceitas relativas à navegação
nas proximidades das ilhas artificiais, instalações,
exciU51va
estruturas e zonas de segurança.
Nos casos em que a presente Convenção- não
'7. Não fXJde_m ser estabelecidas ilhas artifi~
atribua direitos ou jurisdição ~o Estado costeiro
ciais~Ii-iStafações e estruturas nem zonas de segu~
ou a outros Estados na zona econômica exc;lusiva, rança em sua volta, quando interfiram na utilizae surja um conflito entre os interesses do Estado ção das rotas marítimas reconhecidas essenciais
costeiro e os de qualquer outro Estado ou Estapara a navegação intemacion~.
dos, o conflito deveria ser solucionado numa base
8. As ilhas artificiais, instalações e estruturas
de eqüidade e à luz de todas as circunstâncias
não têm o _estatuto juffdico de_ ilh_as. Não têm
pertin~ntes, tendo em conta a importância respecmar teriitOrial próprio e a sua presença não afeta
tiva dos interesses em causa para as parteS e
a delimitação do mar territorial, da zona econôpara o conjunto da comunidade internacional.
mk-a exclusiva ou da plataforma continental.
m~nto

ARTIG060

Dhas artllldals, Instalações e estruturas na
zona econômica exclusiva
I. Na zona econôrnica exclusiva, o Estado
costeiro tem o direito exclusivo de construir e
de autorizar e regulamentar a construção, opera~
ção e utilização de:

ARTIGO 61
Conservação dos rectiiSOS vivOs

1. O EstadQ costeiro faxará as capturas permissíveis dos recursos vivos na sua zona econômlea exclusiva
2. O EStado -costeiio; tendo em eonta os melhores dados "científicos de que disponha, assegu-
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rará, por meio de medidas apropriadas de conservação e gestão, que a preservação dos recursos
vivos da sua zona económica exclusiva não seja
ameaçada por um excesso de captura:. O Estado
cesteiro e as organizações competentes si.Jb-re-gionais, regionais ou mundiais, cooperarão, conforme o caso, para tal fim.
3. TaiS medidas devem ter também a finalidade de preservar ou restabelecer as populações
das espécies capturadas a níveis que possam produzir o máximo rendimento constante, determfnado a partir de fatores ecológicos e e_conõmicos
pertinentes, incluindo as necessidades econômicas das comunidades costeiras que vivem da pesca e as necessidades especiais dos Estados em
desenvolvimento, e tendo em conta os métodos
de_ pesca, a interdependência das populações e
quaisquer outras normas mínimas internacionais
geralmente recomendadas, sejam elas sub-regionaiS, regionais ou mundiais.
·
4. Ao tomar tais medidas. o Estado costeiro
deve ter em conta os seus efeitos sobre espécies
associadas às espécies capturadas, ou delas ·dependentes, a fim de preServar ou restabelecer as
popu1ações de tais espécies associadas ou dependentes acima de níveis em que a sua reprodução
possa ficar seriamente ameaçada.
5. Periodicamente devem ser comunicadas
ou trocadas informações científiCas disponíveis,
.estatísticas de captura e de esforço de pesca e
outros dados pertinentes para a conservação das
populações de peixes, por intermédio das organí~~;ões internacionais competentes, sejam elas
sub-regionais, regionais ou mundiais, quando
apropriado, e com a participação de todos os
Estados interessados, incluindo aqueles cujos nacionais estejam autorizados a pescar na zona econômica exclusiva.
ARTIG062
Ot.Uização dos recursos vivos

1. · O Estado costeiro deve ter por objetivo promover a utilização 6tima dos recursos vivos na
zona económica exclusiva, sem prejuízo do artigo
61.

2. .nEstado costeiro deve determinar a sua
capacidade de capturar os recurso_s vivos da zona
econômica exclusiva. Quando O Estado cõSfeiro
não tiver capacidade para efetuar a totalidade da
captura permissível deve dar a outros Estados
acEissó ao exCedente desta captura, mediante
acordos ou outros _ajustes e de conformidade com
as mOdalidades, concüções e leis, e regulamentos
mencionados no parágrafo 49, tendo particularmente em conta .as disposições dos $ __ 69 e
70, prlilcipalmente no que se refere aos Estados
em desenvolvimento neles mencionados.
3. Ao dar a outros Estados :acesso à sua zOna
económica exclusiva, nos termos do presente artigo, o Estado costeiro deve ter em conta todos
os fatores pertinentes, incluindo, Intel' alia, a importância dos recursos vivos da zona para a economia do Estado costeiro correspondente e para
os seus outros interesses nacionais, as disposições dos artis. 69 e 70, as necessidades dos países
em desenvolvimento da sub~região ou região no
que se refere á captura de parte dos excedentes,
e a necessidade de reduzir ao mínimo a perturbação da economia dos Estados, cujos nacionais
venham habitualmente pescando na zona ou ve-
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1.

e adjacente à mesma
No caso de uma mesma população ou po-

pulações de espécies associadas se encontrarem
nas zonas econômicas exclusivas de dois ou mais
Estados costeiros, estes Estados devem procurar,
quer diretamente qber por intennédio das o rgani-

de origem pode, após consulta com os outros
Estados mencionados nos§§ 3'? e 49 que pesquem
_essas populações, fixar as capturas totais permissíveis das populações originárias dos seus rios.
3. a) A pesca das populações de peixes anádromos s6 pode ser efetuada nas águas situadas

r:ti~~:do presente artigo e __ deml!lis_ disposlç69.
da presente _CQii\ífllç:tló ttlatfv:iUi_.l pesca nessas

zonas.

3. Quandoospelxe:s_at6drom~-

=

:a:=:n:=t=n:,:
::~--=
~~u~~~~~~~.!e=~~:~:-

do entre _o Estado mencionado no § 19 e o outro
Estado interessado. Tal acordo deve assegurar
a gestão racional das espécies e deve ter em conta
as responsabilidades do Estado mencionado no
§ 19, no que se refere à conservação destas espécies.
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ARTIG068
Eapéc:lea -~ ...
A presente Parte não se aplica às espécles se-

dentárias defindas no§ 4• do Artigo 77.
ARTIG069

Direitos dos Estados sem Utoral
I. Os Estados sem litoral terão o direito a participar, numa base eqüitatíva, no aproveitamento
de uma parte apropriada dos excedentes dos re-

cursos vivos das zonas eConàmicas eXclusivas dos
Estados consteiros da mesma sub-região ou região, tendo em conta os fatores econômfcos
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e

geográficos pertinentes de todos os Estados interessados e de conformidade com as disposições
do presente artigo e dos Artigos 61 e 62.
2. Os termos e condições desta participação
devem ser estabelecidos pelos Estados interessados por meio de acordos bilaterais, sub-reglo-nais ou regionais, tendo em conta Jnter alia:
a) a necessidade de evitar efeitos prejudiciais
às comunidades de pescadores ou às indústrias
de pesêa do Estado costeiro;
b)a medida em que o Estado sem litoral, de
conformidade com as disposições do presente
artigo, participe ou tenha o direito de participar,

no aproveitamento dos recursos vivos das zonas
ecçmômfcas exclusivas de outros Estados costeiros, nos tennos de acordos bilaterais, sub-regionais ou regionais existentes;
c) a medida em que outros Estados sem litoral
e Estados geograficamente desfavorecidos, participem no aproveitamento dos recursos vivos da
zona econõmica exclusiva do Estado costeiro e
a conseqUente necessidade de evitar uma carga
excessiva para qualquer .Estado costeiro ou para
uma parte deste;
d) as necessidades nutricionais das popuJaj;ões dos respectivos Estados.
3. Quando a capacidade de captura de um
Estado costeiro se aproximar de um rúvel em
que lhe seja possível efetuar a totalidade da captura pennfssíveJ dos recursos vivos da sua zona
económica exclusiva, o Estado costeiro e os demais Estados interessados cooperarão no estabelecimento de ajustes eqüitativos numa base bilateral, sub-regional ou fegional para pennftir aos Estados em desenvolvimento sem litoral da mesma
sub-região ou região participarem no aproveitamento dos recursos vivos das zonas económicas
exclusivas dos Estados costelros da sub-região
ou.região, de acordo com as circunstâncias e
em condições satisfatórias para todas as partes.
Na aplicação da presente disposição devem ser
também tomados em conta os fatores mencionados no § 29.
4. Os Estados desenvolvidos sem litoral terão,
nos termos do presente artigo, direito a participar
no aproveitamento dos recursos vivos só nas zonas económicas exclusivas dos Estados costeiros
desenvolvidos da mesma sub-região ou região,
tendo na devida conta a medida em que o Estado
costeiro, ao dar acesso aos recursos vivos da sua
zona económica exclusiva a outros Estados, tomou em consideração a necessidade de reduzir
ao mínimo os efeitos prejudiciais para as comunidades de pescadores e as perturbações económicas nos Estados cujos nacionais tenham pescado habftualmente na zona.
5. As disposições precedentes são aplicadas
sem prejuízo dos ajustes concluídos nas sub-~

giões ou regiões onde os Estados costeiros possam conceder a Estados sem litoral, da mesma
sub-região ou região, direitos iguais ou preferenciais para o aproveitãmento dos recursos vivos
nas zonas económicas exclusivas.

-

ARTIG070

Direitos doo Estados geogralk:amente desfa_ 1. Os Estados geograficamente desfavorecidos terão direito a participar, numa base eqtmativa, no aproveitamento de uma parte apropriada
dos excedentes dos recursos vivos das zonas económicas exclusivas dos Estados costeiros da
mesma sub-região ou região, tendo em conta
os fatores económicos e geográficos pertinentes
de todos os Estados interessados e de conformidade com as disposições do presente artigo
e dos Artigos 61 e 62.
2. Para os fins da presente Convenção, "Estados geograficamente desfavorecidos" significa os
Estados costeiros, incluindo Estados ribeirinhos
de mares fechados ou semifechados, cuja situação geográfica os tome dependentes do aproveitamento dos recursos vivos das zonas económicas exclusivas de outros Estados -da sub-região
ou região para permitir um adequado abastecimento de peixe para fins nutricionais da sua população ou de parte deJa, e Estados costeiros que
não possam reivindicar zonas económicas exdu-sivas próprias.
3. Os termos e condições desta participação
devem ser estabelecidos pelos Estados interessaçlos por meio de acordos bilaterais. sub-regionais ou regionais, tendo em conta inter aBa:
a) a necessidade de ~r efeitos prejucfidais
às comunidades de pescadores ou às indústrias
de pesca do Estado costeiro;
b) a medida em que o Estado geograficamente
desfavorecido, de conformidade com as
disposições do presente artigo, participe ou tenha
o direito a participar no aproveitamento dos recursos vivos. dQS z;onas econômi~s exclusivas de
outros Estados costeiros nos temos de acordos
bilaterais, sub--regionais ou regionais existentes;
c) a medida em que outros Estados geograficamente desfavorecidos e Estados sem litoral participem no aproveitamento dos recursos vivos da
zona econômica exclusiva do Estado costeiro e
a conseqüente necessidade de evitar uma carga
excessiva para qualquer Estado costeiro ou para
uma parte deste;
d) as necessidades nutricionais das popuJações dos respectivos Estãdos:
4~ Quando a capacidade de captura de um
Estado costeiro se aproximar de um nível em
que lhe seja possível efetuar a totalidade da captura permissivel dos recursos vivos da sua zona
econômica exclusiva, o Estado costeiro e os demais Estados interessados cooperarão no estabe-lecimento de ajustes eqüitativos numa base bilateral, sub-regional ou reg!onaJ, para permitir aos
Estados em desenvolvimento geograficamente
desfavorecidos da mesma sub-regiâo ou região
participarem no aproveitamento dos recursos vivos das zonas econõmicas exclusivas dos Estados
costeiros da sub-região ou região de acordo com
as circunstâncias e em condições satisfatórias para todas as partes. Na aplicação da presente disposição devem ser também tomados em conta os
fatores mencionados no § 3?.

5. Os Estados geograficamente desfavorecidos terão, nos termos do presente artigo, direito
a participar no aproveitamento dos recursos vivos
só nas zonas econômicas exclusivas dos Estados
costeiros desenvolvidos da mesma sub-região ou
região tendo na devida conta a medida em que
o Estado costeiro, ao dar acesso aos recursos
vivos da sua zona económica exclusiva a outros
Estados, tomou em consideração a necessidade
de reduzir ao mínimo os efeitos prejudiciais para
as comunidades de pescadores e as pertwbações
econômlcas nos Estados cujos nacionais tenham
pescado habitualmente na zona.
6. As disposições precedentes serão aplicadas sem prejuízo dos ajustes concluídos nas subregiôes ou regiões onde os Estados costeiros possam conceder a Estados geograficamente desfavorecidos da mesma sub-região ou região direitos
iguais ou preferenciais para o aproveitamento dos
recursos vivos nas zonas económicas exdusivas.
ARTIG071
rtão-apllc:açio doo Artlgoo 69 e 70
As disposições dos Artigos 69 e 70 não se aplicam a um Estado costeiro cuja economia dependa preponderantemente do aproveitamento dos
recursos vivos da sua zona económica exclusiva.

ARTIG072

Remições na

lrans~

de dftltos

Os direitos e.onfelidos nos teonos dos Artigos
69 e 70 para o aptoveftarriEmto dos recursos vivos

1.

não serão transferidos direta ou indiretamente a
terceiros Estados ou a seus nacionais por concessão ou licença, nem pela constituição de empresas conjuntas, nem por qualquer outro meio que
tenha por efeito_ tal transferência, a não ser que
os Estados interessados acordem de outro modo.
2. A disposição anterior não impede que os
Estados interessados obtenham assistência técnica ou financeira de terceiros Estados ou de organizações internacionais. a fim de facilitar o exerdcio dos direitos de acordo com os Artigos 69
e 70, sempre que isso não tenha o efeito a que
se fez referência no § 1'?.
ARTIGO 73
Execução de leis e regulamentos do Estado

costeiro
1. O Estado costeiro pode, no exercício dos
seus direitos de soberania de exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos vivos
da zona econômica exclusiva, tomar as medidas
que sejam necessárias, incluindo visita, inspeção,
apresamento e medidas judiciais, para garantir
o cumprimento das leis e regulamentos por ele
adotados de conformidade com a presente Conveçã.o.
2. As embarcações apresadas e as suas tripulações devem ser libertadas sem demora; logo
que prestada uma fiança idônea ou outra garantia.
3. As sanções estabelecidas pelo Estado cos-.
teiro por violações das leis e regulamentos de
pesca na zona económica exclusiva não podem
incluir penas privativas de liberdade, salvo acordo
em contrário dos Estados interessados, nem qualquer outra forma de pena corporal.
4. Nos casos de apresamento ou retenção de
embarcações estrangeiras, o Estado costeiro deve, pelos canais apropriados>, notificar, sem demo-
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ra, o Estado de bandeira das medidas tomadas

e das sanções ulteriormente impostas.
ARTIG074
Dellmltação da zona econômlca exclusiva en~

Ire
Estados com costas adjacentes ou situadas
liente a frente
1. A delimitação da zona econômica exclusiva
entre Estados com costas adjacentes ou situadas

frente a frente deve ser feita por acordo, de confor~
midade com o direito internacional, a que se faz
referência no artigo 38 do Estatuto da Corte"' lnterM

nacional de Justiça, a fim de se chegar a uma
solução eqüitativa

2. Se não se chegar a acordo dentro de um_
prazo razoável, os Estados interessados devem
recorrer aos procedimentos previstos na Parte XV.
3. Enquanto não se chegar a um acordo conforme o previsto no parágrafo 19 , os Estados interessados, num espírito de compreensão e cooperação, devem fazer todos os esforços para chegar
a ajustes provisórios de caráter prático e, durante
este período de transição, nada devem fazer que
possa comprometer ou entravar a conclusão do
acordo definitivo. Tais ajustes não devem prejudicar a delimitação definitiva.
4. Quando existir um acordo em vigor entre
os Estados interessados, as questões relativas à
delimitação da zona económica exclusiva devem
ser resoMdas de conformidade com as disposições desse acordo, _ ·ARTIG075
Cartas e Ustas de coordenadas geográficas

1. Nos termos da presente Parte, as linhas
de limite exterior da zona económica eXclusiva
e, as linhas de delimitação traçadas de conrormidade com o artigo 74 devem ser indicadas
em cartas de escala ou__ e_scalas adequadas para
a determinação da sua posição. Quando apropriado, as linhas de limite exterior ou as linhas
de delimitação podem ser substituídas por listas
de coordenadas geográficas de pontos em que
conste, especificamente, a sua origem geodésica.
2. O Estado costeiro deve dar a _devida publicidade a tais cartas_ou listas de coordenadas geográficas e deve depositar um exemplar de cada
carta ou lista junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.
PARTE VI
Platafonna Continental
ARTIG076

DeOnlção da plat.afonna continental
1. A platarorma continental de um Estado
costeiro compreende o leito e o s_ubsolo das áreas
submarinas que se estendem além do seu mar
territorial, em toda a extensão do prolongamento
natural do seu território terrestre, até ao bordo
exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base; a partir das quais se mede _a largura do mar
territorial, nos casos_em que o bordo exterior da
margem continental não atinja essa distância.
2. A platarorma continental de wn Estado
costeiro não se deve estender além dos limites
previstos nos §§ 41' a 6~.
'"Tr1bunallntemacional de JU5tlça- em uso nO$ demais paises

de express;So portuguesa.
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3. A margem continental compreende o proM
longamente submerso da massa terrestre do Estado costeiro e é constituída pelo leito e subsolo
-da plataforma continental, pelo talude e pela elevação continental. Não compreende nem os grandes fundos oceânicos, com as suas cristas oceânicas, nem o seu subsolo.
4. a) Para os fins da presente Convenção,
o Estado costeiro deve estabelecer o bordo exterior da margem continental, quando essa margem
se estender além das 200 milhas marítimas das
linhas de base, a partir das quais se mede a largura
do mar territorial, por meio de:
i) uma linha traçada de conrormidade com o
parágrafo 71', com referência aos pontos fixos mais
_:exteriores em c:ada um dos quais a espessura
das rochas sedimentares seja pelo menos 1%
da distância mais curta entre esse ponto e o pé
do talude continenta1; ou
ii) uma linha traçada de conformidade com
o parágrafo 71', com referência a pontos fJXàs situados a não mais de 60 milhas maritimas do pé
do talude continental
b) Salvo prova em contrário, o pé do talude
cOntiil.ental deve ser determinado como ponto de
variação máxima do gradiente na sua base.
_5~ Os pontos fixos que constituem a linha dqs
limites exteriores da plataforma continental no leito do mar, traçada de conformidade com as suba~
Jíneas i) e ii) da afinea a do parágrafo 49, devem·
estar situadas a uma distância que não exceda
350 milhas marítimas da linha de base, a partir
da qual se mede a largura do mar territorial ou
a uma -diStância que não exceda 100 milhas mariM
timas da isóbata de 2500 metros, que é uma
linha que une profundidades de 2500 rrietros.
6. Não obstante as disposições do parágrafo
,59, no caso das cristas submarinas, o limite exteM
rior da plataforma continental não deve exceder
350- milhas marítimas das linhas de base a partir
das quais se mede a largura do mar territorial.
O presente parágrafo não se aplica a elevações
submarinas que sejam componentes naturais da
margem continental, tais como os seus planaltos,
elevações continentais, topes, bancos e esporões.
7. O Estado costeiro deve traçara lúnite exterior da sua plataforma Continental, quando esta
se estender além de ZOO milhas marítimas das
linhas de base a partir das quais se mede a lar-gura
do mar tem1orial_, unindo, mediante linhas retas.
que não excedam 60 milhas marítimas, pontos
fixos definidos por coordenadas de latitude e longitude.
8. Informações. sobre os limites da plataforma
continental, além das 200 milhas marítimas das
linhas_ de b@.se a partir das quais se mede a largura
do mar territorial, devem ser submetidas pelo Estado costeiro à Comissão de Limites da Plata~
fonna Continental, estabelecida de conformidade
com o Anexo U, com base nwna representação
geográfica eqüitativa. A Comissão fará recomen~.
dações aos Estados costeiros sobre questõ~s relaM
cio nadas com o estabelecimento dos limites exteriores da sua plataforma continental. Os limites
da plataforma continental estabeleçidos pelo Estado costeiro com base nessas recomendações
serão definitivos e obrigatórios.
9. O Estado costeiro deve depositar, junto do
SecretárloMGeral das Nações Unidas, mapas e informações pertinentes, incluindo dados geodésicos, que descrevam, permanentemente, os limi-
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tes exteriores da sua plataforma continental. O
Secretário-Geral deve dar a esses documentos
a devida publicidade.
1O. As disposições do presente artigo não prejudicam a questão da delimitação da platarorma
continental entn;! EStados com_ costas adjacentes
ou sitUadaS rrente a frente.
~ ~
AR11G077

Direitos do Estado costeiro sobre a platafonna continental
1. O Estado costeiro exerce direitos de sobe-rania sobre a plataforma continental para efeitos
de exploração e aproveitamento dos seus_r.ecursos naturais.
2. Os direitos .a que se refere o parágrafo 1~
são excluSivOS rio sentido de que, se o Estado
costeiro não explora a plataforma continental ou
não aproveita os recursos naturais da mesma,
ninguém pode empreender estas atividades sem
o expresso· consentimento desse Estado.
3. Os _direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes da sua
ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer decla·
ração _expressa.
4. Os recUrsos- naturais a que se referem as
disposições da presente Parte, são os recursos
minerais e outros recUrsos não vivos do leito do
mar e subsolo, bem como os organismos yivos
pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aqueM
las que no pe~odo de captura estão imóveis no
leito do ma-r--ou no seu subsolo ou_ só podem
mover-se em cons_tante oontato ffsico com esse
leito ou subsolo.

ARTIG078

Regime juridlco das águas e do espaço aéreo
sobrejacentes
edlreltos e liberdades de outros Estados
1. Os direitos do Estado costeiro sol:ire a plataforma continental não afetam o regime jurfdico
das águas sobrejacentes ou do espaço aéreo aci·
ma dessas águas.
2. O exercício dos direitos do Estado costeiro
sobre a plataforma continental não deve afetar
a navegação ou outros direitos e liberdade dos
demais Estados previstos na presente Convenção,
nem ter como resuhado uma ingerénda injusti-ficada neles.
···
-ARTIG079

Cabos e dutos submarinos na_ plataforma
continental
1. Todos os Estados têm o direito de colocar
cabos e dutos submarinos na plataforrria: continental de conrormidade com as disposições do
presente artigo.
2. Sobre reserva do seu direito de to_mar medidas raioáveis para a exploração da plataforma
continental o aproveitamento dos seus recursos
naturafs e a prevenção, redução -e- controle da
poluição- causada por dutos, o Estado costeiro
não pode impedir a colocação ou manutenção
dos referidos cabos ou dutos.
3. O traÇãdo dã linha--para ã. Cõlocação de
tais dutos na plataforma continental fica sujeito
ao consentimento do Estado costeiro.
4. Nenhuma das disposições da presente Parte afeta o direito do Estado costeiro de estabelecer
condições para os cabos e dutos que penetrem
no seu território ou no seu mar terrftorial, nem
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a sua jurisdição sobre os cabos e dutos construídos ou utilizados em relação com a exploração

da sua plataforma continental ou com o aproveitamento dos seus recursos, ou com o funcionamento de ilhas artificiais, instalações -e estiuturas
sob sua jurisdição.

-

_ __ l

5. Quando coJocarem cabos ou dutos submarinos, os Estados deveni.- ter em devida conta
os cabos ou dutos já instalados. Em particular,
não devem dificultar a possibilidade de reparar
os cabos ou dutos existentes.
ARTIGOSO

Ohas artffldais, instalações e esbuturas na
platafonna continental
O artigo 60 aplica-se, mutatis mutándls, às
ilhas artificiais, instalações e estruturas sobre a
platafonna continental.
ARTIGOS!

Perfurações na plataforma continental
O Estado· costeiro terá o direito exclusivo de
autorizar e regulamentar as perfurações na plataforma continental, quaisquer que sejam os fins.
ARTIGO 82

Pagamentos e contribuições relativos ao
aproveitamento da platafonna continental
além de 200 milhas maritimas
1. O Estado costeiro deve efetuar pagamen~
tos ou contribuições em espécie relativos ao apre~
veitamento dos recursos não vivos da plataforma
continental além de 200 milhas rnaritimas das
linhas de base, a partir das quais se mede a largura
do mar territorial
2. Os pag2:1mentos e cOntribuições devem serefetuados, anualmente, em relação a toda a pro·
dução de wn sítio após os primeiros cinco anos
de produção nesse sítio. No sexto ano, a taxa
de pagamento ou contribuição será de 1% do
valor ou volume da produção no sítio. A taxa deve
aumentar 1% em cada ano seguinte até ao décimo segundo ano, e daí por diante deve ser man~
tida em 7%. A produção não deve incluir os recur~
sos utilizados em relação com o aproveitamento.
3. Um Estado em desenvolvimento que seja
importador substancial de um recurso mineral ex~
traído da sua plataforma continental fica isento
desses pagamentos ou contribuições em relação
a esse recurso mineral.
4. Os pagamentos ou contribuições devem
ser efetuados por intermédio da AutoridaP,e, que
os distribuirá entre _os Estados Partes na pres_ente
Convenção, na base de critérios de repartição
eqüitativa, tendo em conta os interesses e necessidades dos Estados em desenvoMmento, particularmente entre eJes, os menos desenvolvidos e
os sem litoral.
ARTIGO 83···.

DeUmltação da plataforma continental entre
Estados
com costas adjacentes ou situadas frente a
frente
I. A delimitação da plataforma continental en-

nacional de Justiça, a fim de se chegar a um~
solução eqüitativa.
2. __ Se não se chegar a acordo dentro de um
prazo raZOável, os Estados interessados devem
recorrer aos procedimentos previstos na parte )W.
3. Enquanto não se chegar a um acordo conforme o previsto nq parágrafo I<?, os Estados inte-ressados, niJm espírito de compreensão e cooperação, develn fazer todos os esforços para chegar
a ajUstes provisórios de caráter prático e, durante
este período de transição, nada devem fazer que
possa comprometer ou entravar a condusão do
acordo definitivo. Tais ajustes não devem prejudicar a delimitação definitiva:.
4~ Quando exiStir Uffi acordo em vigor entte
os Estados interessados, as questões relativas à
delimitação da platafonna continental devem ser
resolvidas de conformidade com as disposições
desse acordo.
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direito internacional. ComPreende, fnter alia, para os Estados quer costeiros quer sem litoral:
a) liberdade de navegação;
b) liberdade de sobrevôo;
c) liberdade de colocar cabos e dutos submarinos nos termos da Parte VI;
d) liberdade de construir ilhas artificiais e outras instalações permitidas pelo direito internacional, nos termos da Parte Vl;
e) liberdade de pesca nos termos das condi'ções enunciadas na Seção 2;
f) liberdade de investigação científica, nos termos das Partes VI e XIII.
2. Tais liberdade:;; devem ser exercidas por
todos os Estados, tendo em devida conta os interesses de outros Estados no seu exercício da liberdade do aJto-mar, bem como os direitos relativos
às atividades na Área previstos na presente Cón~
venção.

ARTIGO 84

ARTIG0.88

Cartas e listas de coordenadas ge~cas
1. Nos termos da presente Parte, as linhas
de limite exterior da plataforma continental e as
liohas de_ delimitação traçadas de conformidade
com o artigo 83 devem ser indicadas em cartas
de escaJa ou escalas adequadas para a determinação da sua posição. Quando apropriado, as
linhas de limite exterior ou as linhas de delimitação
podem ser substituídas por listas de coordenadas
geográficas de pontos, em que conste especifica~
.mente a sua origem geodésica.
2. O Estado costeiro deve dar a devida publici~
dade a tais cartas ou listas de coordenadas geográficas e deve depositar um exemplar de cada
carta ou lista junto do Secretário~Gra:l das Nações
Unidas e, no caso daquelas que indicam as linhas
de limite exterior da plataforma continental, junto
do Secretário Geral da Autoridade.

Cltlllzação do alto-mar para fins pacfflcos
O aJto~mar será utilizado para fins

pacfficos~

ARTIG0-89.

Degllimlclade das reivindicações de soberania
sobre o alto-mar

Nenhum Estado pode, legitimamente, preten~
der submeter qualquer parte do alto~mar à sua
soberania.
ARTIG090

Direito de navegação

Todos os Estados. quer costeiros quer sem litoral, têm o direito de fazer navegar no alto-mar
navios que arvorem a sua bandeira.
ARTIG09!

ARTIGO

às

Escavação de túneis
A presente Parte não prejudica o direito do Estad_o costeiro de aproveitar o subsolo por meio de
escavação de túneis, independentemente da profyndidade das águas no local considerado.
PARTE V!!

Alto Mar
SEÇÃO I

Disposições Gerais
•

Nacionalidade dos navios
1. Todo Estado deve estabelecer os requisitos
necessários para a atribuição da sua nacionalidade a navios, para o registro de navios no seu
território e para o direito de arvorar a sua bandeira.
Os navios possuerTl a nacionalidade do Estado
cuja bandeira _este"jãm autorizados a arvorar. Deve
existir um vínculo substancia] entre o Estado e
o navio.
2. -Tode EstadO deVe fOrnecer aos navios a
que tenha concedido o direito de arvorar a sua
bandeira os documentos pertinentes.

ARTIGOSõ

Arnbito de aplicação da presente Parte

As disposições da presente Parte aplicam-se
a todas as partes do mar não incluídas na zona
econõmica exclusiva, no mar territorial ou nas
águas interiores de um Estado, nem nas águas
arquipelágicas de um Estado arquipélago. O presente artigo não implica limitação alguma das
liberdades de que gozam todos os Estados na
zona econômica exclusiva de conformidade com
o artigo 58.

tre Estados com costas adjacentes ou situadas

ARTIGO 87

frente a frente deve ser feita por acordo, de conformidade com o direito internacional a que se faz
referência no artigo 38 do EstatUto da Corte"' lnter~

Uberdade do alto-mar

*Trfbunallntemacional de Justiça- em uso nos demais patses
de expressão portuguesa.
--

Quinta-feira 12

1. O alto-mar está aberto a todos os Estados,
quer costeiros qtier sem litoraL A liberdade do
alto-mar é- exercida nas condições estabelecidas
na presente Convenção e nas demáis normas de

ARTIG092

Estatuto dos navios
1. OS navios deyem navegar sob a bandeira
de um só Estado e, salvo nos casos excepcionais
previstos expressamente em tratados internacionais ou na presente ConvenÇão, devem subme·
ter-se, no alto-mar, à jurisdição exclusiva desse
Estado. Durante uma viagem ou em porto de
escala, um navio não pode mudar de bandeira,
a não ser no caso -de transferência efetiva da propriedade ou de .mudança de registro.
2 Um navio que navegue sob a bandeira de
dois ou mais E$1dos_, utilizando-as segundo as
suas conveniências, não pode refvindicar qualquer dessas nacionalidades perante um terceiro
Estado e pode ser considerado como um navio
sem nacionalidade.
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ARTIG093
Navios arvorando a bandeira das Nações
Clnklas, das
agêndas eapedalfzadas das Nações Onldas
e da

Agência lntemadonal de Energia Atômk:a
Os artigos precedentes não prejudicam a questão dos navios que estejam ao serviço oficial das
Nações Unidas, das agências especializadas das
Nações Unidas e da Agência Internacional de
Energia Atómica, arvorando a bandeira da Organização.

. ARTIG094

Deveres do Estado de bandeira
l. Todo Estado deve exercer, de modo efetivo, a sua jurisdição e seu controle em questões
administrativas, técnicas e sociais sobre navios

que arvorem a sua bandeira.
2. Em parUcular, todo Estado deve:
a) manter um registro de navios no qual figu·
rem os nomes e as características dos navios que

arvorem a sua bandeira, com exceção daqueles
que, pelo seu reduzido tamanho, estejam exduídos dos regulamentos internacionais geralmente

aceitos; e
b) exercer a sua jurisdição de conformidade
com o seu direito interno sobre todo o navio que
;uvore a sua bandeira e sobre o capitão, os oflc:ials

e a bipulação, em questões administrativas, técni~
cas e sociais que se relacionem com o navio,

3. Todo Estado deve tomar, para os navios
que arvorem a sua bandeira, as medidas neces~
sárias para garantir a segurança no mar, no que
se refere, inter alla, a:
a) construção, equipamento e condições de
navegabilidade do navio;
b) composição, condições de trabalho e formação das tripulações, tendo em conta os instru~
mentos internacionais aplicáveis:
c) utilização de sinais, manutenção de comunicações e prevenção de abalroamentos.
4. Tais medidas devem incluir as que sejam
necessárias para "assegurar que:
a) cada navio, antes do seu registro e posteriormente, a lntetvalos apropriados, seja examinado por um inspetor de navios devidamente qualificado e leve a bordo as cartas. as publicações
marítimas e o equipamento e -os instrumentos
de navegação apropriados à segurança da navegação do navio;
b) cada navio esteja confiado a um capitão
e a oficiais devidamente. qualificados, em particular no que se refere à manobra, à navegação,
às comunicações e à condução de máquinas,
e a competência e o número dos tripulantes sejam
os apropriados para o tipo, tamanho, máquinas
e equipamento do navio;
c) o capitão, os oficiais e, na medida do necessário, a tripulação conheçam perfeitamente e observem os regulamentos internacionais aplicáveis,
que se refiram à segurança da vida no !Jlar, à
prevenção de abalroamentos. à prevenção, redu~ão e controle de poluiç~o marinha e ii manuteÍlção de radiocomunicações.
5~ Ao tomar as medidas a que se referem
os parágrafos 3 e 4, todo Estado deve agir de
conformidade com os regulamentos, procedimentos e práticas internacionais geralmente acei-

tos, e fazer o necessário para garantir a sua obser-

vância.
6. Todo Estado que tenha motivos sérios para
acreditar que a jurisdição e o controle apropriados
sobre wn navio não foram exercidos pode comunicar os fatos ao Estado de bandeira. AD receber
tal comunicação, o Estado de bandeira investigará
o assunto e, se for _o caso, deve tomar todas as
medidas necessárias para corrigir a situação.
7. Todo Estado deve ordenar a abertura de
um inquérito, efetuado por ou perante uma pessoa ou pessoas devidamente qualificadas, em relação a qualquer acidente marítimo ou incidente
de navegação no alto mar, que envolva um navio
arvorando a sua bandeira e no qual tenham per~
dido a vida ou sofrido ferimentos graves nacionais
de outro Estado, ou se tenham provocado danos
graves a navios ou a instalações de outro EStado
ou ao meio marinho. O Estado de bandeira e
o outro Estado devem cooperar na realização de
qualquer investigação que este último efetue em
relação a esse acidente marítimo ou incidente
de navegação.
ARTIG095

Imunidade dos navios de guena no alto-mar
Os navios de guerra _no alto-mar gozam de
ç_q_mpleta imunidade de jurisdição relativamente
a qualquer outro Estado que não seja o da sua
bandeira~- - ARTIG096

Imunidade dos navios utilizados unicamente
- em serviço oftdal não comerdal
Os_ navios pertencentes a um Estado ou por
ele operados e utilizados unicamente em serviço
oficial não comercial gozam, no alto-mar, de completa imunidade de jurisdição relativamente a
qualquer Estado que não seja o da sua ba_ndeira.
ARTIG097

Jurisdição penal

-em caso de abalroamento

ou
qualquer outro inddente de navegação
1. Em cãso de abalroamento ou de qualquer
outro incidente de navegação oconido a wn navio
no alto-mar, que possa acarretar uma responsabilidade penal ou disciplinar para o capitão ou
para qualquer outra pessoa ao serviço do navio,
os procedimentos penais e disciplinares contra
essas pessoas só podem ser iniciados perante
as autoridades judiciais ou administrativas do Estado de bandeira ou perante as do ~do do
qua1 essas pessoas sejam nacionais.
2. Em matéria disciplinar, só o Estado que
tenha emitido um certificado de comando ou um
certificado de competência ou licença é compe-.
tente para, após o processo legal correspondente,
decretar a retirada desses títulos, ainda que o titular não seja nacional deste Estado.
3. Nenhum apresamento ou retenção do navio pode ser ordenado, nem mesmo como medida de investigação, por outras autoridades que
não as do Estado de bandeira.
ARTIGO 98

Dever de prestar assistência
1. T ado Estado deverá exigir do capitão de
um navio que arvore a sua bandeira, desde que
o possa fazer sem acarretar, perigo grave para
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o navio, para a tripulação ou para os passageiros,
que:
a) preste assistência a qualquer pessoa encontr~da no mar em perigo de desaparecer;
b) se dirija, tão depressa quanto possível, em
SOCO[T() de pessoas em perigo, desde que esteja
informado de que necessitam de assistência e
sempre que tenha uma possi]?ilidade razoável de
fazê-lo;
c) preste, em caso de abalroamento, assistência ao outro navio, à sua tripulação e aos passageiros e, quando possível, comunique ao outro
navio o nome de seu próprio navio, o porto de
registro e o porto mais próximo em que fará escala.
2. Todo _Estado costeiro deve promover o estabelecimento, o funcionamento e a manutenção
de um adequado e eficaz seJYiço_4e busca e salvamento para garantir a segurança marftima e aérea,
e, quando as circunstâncias o exigirem, cooperar
para· e-sse fim com os Estados vizinhos por meio
de ajustes regionais de cooperação mútua.
ARTIG099

Proibição do transporte de escravos
Todo Estado deve tomar medidas eficazes para
impedir e punir o _transporte de escravos em na~
vias autorizados a arvorar a sua bandeira e para
impedir que, com esse fim, se use üegalmente
a sua bandeira. Todo escravo que· se refugie num
navio, qualquer que seja a sua bandeira, ficará,
ipso facto? livre.
ARTIGO 100

Dever de cooperar na repressão da pirataria
Todos os Estados devem cooperar em toda
a medida do possível na repressão da pirataria
no alto mar ou em qualquer outro lugar que não
se encontre sob a juriSdição de algum Estado.
ARTIGO 101
Dellnlção de piralada
Constituem pirataria quaisquer dos seguintes
atos:
a) todo ato ilícito de violência ou de detenção
ou todo ato de depredação cometidos, para fins
privados, pela tripulação ou pelos passageiros de
um navio ou de uma aeronave privados, e dirigidos contra:
i) um navio ou uma aeronave em alto mar ou
pessoas ou bens a bordo dos mesmos;
ü) um navio ou uma aeronave, pessoas ou bens
em lugar não submetidos à jurisdição de algum
Estado;
b) todo ato de participação voluntária na utilização de um navio ou de uma ~eronave, quando
aquele que o-pratica tenha conhecimento de fatos
que dêem a esse navio ou a essa aeronave o
caráter de navio ou aeronave pirata;
~ c) toda a- ação _qUe tenha -por- fim incitar ou
ajudar intencionalmente a cometer um dos atos
enundados nas alíneas a) ou b ),
ARTIGO 102
Pirataria cometida por um navio de guemt,
um navio de
Estado ou uma aeronave de Estado cuja
tripulação se tenha amotinado
Os atas de pirataria definidos no artigo 101,
perpetrados por um navio de guerra, um navio
de Estado ou uma aeronave de Estado_. cuja tripu-

Novembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo 11)

Quinta-feira 12

2739

5. Esta-s -diSposições aplicam-se também a
2. Todo EstadO q\.te tenha motivos sériÕS para
quaisquer outros navios ou aeronaves devidaacreditar que um navio arvorando a sua bandeira
por um navfo ou aeronave privados.
-- se dedica ao tráfico ilícito de estupefacientes ou
mente autorizados que tragam sinais claros e sejam identificáveis como navios e aeronaves ao
--"Substâncias psicotrópicas poderá solicitar a cooARTIGO 103
peração de outros Estados para pôr fim a tal trá- -_Serviço de um go~mo.
Definição de navio ou aeronave pirata
fico.
-ARTIGO III
São considerados navios ou- aeronaves piratas
ARTIGO 109
Direito de perseguição
os navios ou aeronaves que as pessoas; sob cujo Transmissõ.es não-autorizadas a partir do aic:ontroJe efetivo se encontrem, pretendem utiUzar
1. A perseguição de um navio estrangeiro pode
tomar
para c_ometer qualquer dos atos mencionados no
ser empreendida quando as autoridades compe1.
T
odes
os
Estados
dEivem
cooperar
para
a
artigo 101. Ta-mbém são considerados piratas os
tentes do Estado costeiro tiverem motivos fundanavios ou aeronaves que tenham servido para repressão das transmissões não-autorizadas efe- dos para acreditar que o navio infringiu as suas
cometer qualquer de tais atas, enquanto se en- tuadas a partir do alto mar.
leis e regulamentos. A perseguição deve iniciar~se
2, Para efeitos da presente Convenção, "transcontrem sob o controle das pessoas culpadas
quando o navio estrangeiro ou uma das suas emmissões
não-autorizadas"
significa
as
transmisdesses atos.
barcações se encontrar nas águas interiores, nas
sões de rádio ou televisão difundidas a partir de
águas arquipelágicas, no mar territorial ou na zona
ARTIGO 104
um navio ou insta1ação no alto mar e dirigidas
contígua do Estado perseguidor, e só pode contiConservação ou perda da nadonalldade
ao público em qual com violaço dos regulamennuar fora do mar territorial ou da zona contígua
de um navio ou aeronave pirata
tos internacionais, excluídas as transmissões de
se a perseguição não tiver sido interrompida, Não
Um navio ou uma aeronave páde conservar chamadas de socorro.
é necessário que o návio que dá a ordein de
3.
Qualquer
pessoa
que
efetue
transmissões
a sua nacionalidade, mesmo que se tenha transparar a um navio estrangeiro que navega pelo
não-autorizadas
pode
ser
processada
perante
os
formado em navio ou aeronave pfrata. A consermar territorial ou pela zona contígua se encontre
.
vação ou· a perda da nacionalidade deve ser deter- tribunais:
também no mar territorial ou na zona contigua
a) do Estado de bandeira do navio;
rrtinada de acordo com a lei do Estado que tenha
no momomento em que o navio estrangeiro receb) do Estado de registro da instalação;
atrfbuido a nacionalidade. _
be a referida ordem. Se o navio estrangeiro se
c) do Estado do qual a pessoa é nacional;
encontrar na zona contigua, como definida no
ARTIGO 105.
d) de qualquer Estado em que possam receartigo 33, ãpé"seg'uição só pOde ser iniciada se
Apresamento de um navJo ou aeronave pi- ber-se as transmissões; ou
tiver havido violação dos direitos para cuja proterata
e) de qualquer Estado _cujos serviços autoriçáo a referida zona foi criada
Todo Estado pode apresar, no alto mar ou em zados de radiocomunicação sofram interferên2. O direito de persegujção aplica-se, mutatls
qualquer outro lugar não submetido à jurisdição cias.
mutandls, às infrações às leis e regulamentos
4.
NÕ
alto
mar,
o
Estado
que
~enha
jurisdição
de qualquer Estado, um navio ou aeronave pirata,
do Estádo costeiro aplicáveis, de conformidade
je Conformidade COm o parágrafo 39 poderá, nos
ou um navio ou aeronave capturados por ates
com a presente Convenção, na zona econômica
termos
do
artigo
11
O,
deter
qualquer
pessoa
ou
de pirataria e em poder dos pfratas e prender
exclusiva ou na plataforma continental, incluindo
as pessoas e apreender os bens que se encontrem apresar qualquer navio que _efetue transmissões
as zonas de segurança em volta das instalações
a bordo_ desse navio ou dessa aeronave, Os tribu- não-autorizadas e apreender o equipamento
situadas_na plataforma continental~ _quando tafs
nais do Estado que efetuou o apresamento po- emissor.
infrações tiverem sido cometidas nas zonas men~
ARTIGO 110
dem decidir as penas a aplicar e as medidas a
clonadas.
Direito de visita
tomar no que se refere aos navios, às aeronaves
3, O direito de perseguição cessa no momento
ou aos bens sem prejuízo dos direitos de terceiros
1. Salvo nos casos em que os ates de ingerência
em que o navio perseguido entre no mar territOrial
de boa-fé.
são baseados em poderes conferidos por tratado seu próprio Estado ou no mar territorial de
dOs, um navio de guerra que encontre no alto
ARTIGO lOÕ
um terceiro Estado.
4. A perseguição não se considera iniciada até
ResponsabWdade em caso de apresamento
mar um navio estrangeiro que não goze de comque o navio perseguidor se tenha certificado, pesem motivo suficiente
pleta imunidade de conformidade com os artigos
Jos meios práticos de que disponha, de que o
Quando um navio ou uma aeronave for apre- 95 e 96 não terá direito de visita, a menos que
exista motivo razoável para suspeitar que:
JJavio perseguidor ou uma das suas lanchas ou
sado por suspeita de pirataria, sem motivo sufia) o navio se dedica à pirataria;
outras embarcações que trabalhem em equipe
ciente, o Estado que o apresou será responsável,
e utilizando o navio perseguido como navio-mãe,
b) o navio se declica ao tráfico de escravos;
perante o Estado de nacionalidade do navio ou
se encontram dentro dos limites do mar territorial
c) o naviO é Utilizado para efetuar transmissões
da aeronave, por qualquer perda ou dano causaou, se for o caso, na zona contígua, na zona EicOriônão- autorizadas e o Estado de bandeira do navio
dos por esse apresamento.
de guerra tem jurisdição nos termos do artigo
mica exclusiva ou na plataforma continental. Só
~
.
109;
pode dar-se início à perseguição depois de ter
ARTIGO 107
sido emitido sinal de parar, visuaJ ou auditivo,
d) o navio não tem nacionalidade; ou
Navios e aeronaves autorizados a efetuar
a uma clistância que permita ao navio estrangeiro
e) o navio tem, na realidade, a mesma nacionaapresamento
vê-lo ou ouvi-lo.
lidade que o navio de guerra, embora arvore uma
por motivo de pirataria
5. O direito de perseguição só pode ser exercido
bandeira estrangeira ou se recuse _a içar a sua
Só podem efetuar apresamento por motivo de bandeira.
por navios de guerra_ ou aeronaves mili~ares, ou
pirataria os navios de guerra ou aeronaves militapor outros navioS- Ou aEi.i'Onaves que possuam si2. NoS casos previstos no parágrafo }9, o navio
res, ou outros navios ou aeronaves que tragam
de guerra pode ptoceder à verificação dos docu- __nais. claros e sejam identificáveis como navios
sinais claros e sejam identificáveis como navios
e aerOnaves ao serviço de um governo e e~ejam
mentos que autorizem o uso da bandeira. Para
ou aeronaves ao serviço de um governo e estejam Js~. pode enviar uma embarcação ao navio suspara: taritO autorliados.
para tanto autorizados.
6. Quando a perseguição for efetuada por uma
peito, sob o comando de um oficial Se, após
a verificação dos documentos, as suspeitas persisaeronave:
ARTIGO 108
a) aplicam~se. mutatls mutandis, as dispotem, pode proceder a bordo do navio a um exame
Tráfico ilícito de estupefacientes e
ulterior, que deverá ser efetuado com toda a consisições dos parágrafos 1 a 4;
substãndas psicotrópicas
b) a aeronave que tenha dado a ordem de
deração possível.
parar deve continuar ativamente a perseguição
3. Se as suspeitas se revelarem infundadas, esse
1. Todos os Estados devem cooperar para a
navio deye ser indenizado por qualquer perda ou
do navio até que um navio ou uma outra aeronave
repressão do tráfico ilícito_ de estupefacientes e
do Estado costeiro, alertado pela primeira aerodano que possa ter sofrido,
substâncias psicotrópicas praticado por navios no
alto mar com violaço das convenções internanave, chegue ao local e continue a perseguição,
4~ Estãs disposiçõ-es aplicam-se, mutatls mu~
a não ser que a ãeronave possa por si só apresar
cionais.
tandis, às aeronaves militares.
Jaçáo se tenha amotinado

e apoderado do navio

ou aeronave, são equiparados a atos cometidos

i
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o navio. Para justificar o apresamento de um navio
fora do mar territorial, não basta que a aeronave

o tenha descoberto a cometer uma infração, ou
que seja suspeito de a ter cometido, é também
necessário que lhe tenha sido dada ordem para
parar e que tenha sido empreendida a perseguição sem interrupção pela pr6pria aeronave ou
por outras aeronaves ou navios.
7. Quando um navio for apresado num lugar
submetido à jurisdição de um Estado e esc:oltados
até _um porto desse Estado para investigação pelas autoridades competentes, não se pode pretender que seja posto em liberdade pelo simples
fato de o navio e a sua escolta terem atravessado
parte de uma zona econômica exclusiva ou do

alto mar, se as circlUlstâncias a isso obrigarem.
8•.Quando um navio for parado ou apresado
fora do mar territorial em circunstâncias que não
justifiquem o exercido do direito de perseguição,

deve ser indenizado por qua1quer perda ou dano
que possa ter soFrido em conseqüência disso.
ARTIGO 112

Direito de colocação de cabos
e dutos submarinos

1. Todos os Estados têm o_ direito de colocar
cabos e dutos submarinos no leito do aho mar
a1ém da plataForma _continental.
2. O parágrafo 59 do artigo 79 aplica-se a tais
cabos e dutos.
ARTIGO 113

Ruptura ou danificação de cabos
ou dutos submarinos

Todo Estado deve adotar as leis e regulamentos
necessários para que constituam inFrações passíveis de sanções a ruptura ou danificação, por um
navio arvorando a sua bandeira ou por uma pessoa submetida à sua jurisdição, de um cabo submarino no alto mar, causadas intencionalmente
ou por negllgêncla cuJposa, de modo que possam
interromper ou dificultar as comunicações telegráficas ou teleFónicas, bem como a ruptura ou
danificação, nas mesmas condições, de um cabo
de alta tensão ou de um duto submarino. Esta
disposição aplica-se também aos atos que tenham por objeto causar essas rupturas ou danificações ou que possam ter esse efeito. Coi:ltudo,
esta disposição não se aplica às rupturas ou às
danificações cujos autores apenas atuaram com
o propósito legítimo de proteger a própria vida
ou a segurança dos seus navios, depois de terem
tomado todas as precauções necessárias para evitar tal ruptura ou danificação.
ARTIGO 114

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)
ARTIGO 115

1Dderuz8.ção por perdas ocorridas para evitar
danlftcações a um cabo ou duto submarinos

Todo Estado deve adotar as leis e regulamentos
necessários para que os proprietários de navios
que possam provar ter perdido uma âncora, uma
rede ou qualquer outro aparelho de pesca para
evitar danificações a um cabo ou um duto submarinos sejam indenizados pelo proprietário do cabo
ou do duto _submarinos, desde que o proprietário
do navio tenha tomado previamente todas as medidas de precaução r~eis.
SEÇÃ02
Conservação e Gestão dos Recursos
~os do Alto Ma~
ARTIGO 116
Direito de pesca no alto mar
Todos_ -os Estados têm direito a que os _seus
nacionais se dediquem à pesca no alto mar, nos
termos:
a) das suas obrigações convencionais;
b) dos direitos e deveres bem como dos interesses dos Estados costeiros previstos, inter alia,
no parágrafo 29 do artfgõ 63 e nos artigos 64
a 67; e
c) das disposições da presente seção.

das, sejam elas sub-regionaís, regionais ou mundiais;
b) ter em conta os efeitos sobre as espécies
associadas às espécies capturadas, ou delas dependentes, a fim de preservar ou restabelecer as
populações de tais espécies assedadas ou dep~n
dentes acima dos níveis em que a sua reproduçao
possa fica_r seriamente ameaçada.
2. _Periodicamente devem ser comunicadas
ou trocadas inFonnações ci~ntífic~ Qh;poníveis,
estatísticas de- captura e de esforço de pesca e
outro dados pertinentes para a conservação das
populações de peixe, por intermédio das organizações internacionais Competentes sejam elas
sub-regionais, regiOnais ou mundiais, quando
apropriado, e com a participação de todos os
Estados interessados.
-3.- · Os EstadoS interessados d~vem assegurar
que as medidas de conservação e a aplicação
das mesmas não sejam discriminatórias, nem de
direito nem de fato, para os pescadores de ne~
_nhum Estado.
ARTIGO 120

Mamíferos marinhos
o artigo 65 aplica:.se também à conservação
e gestão dos mamíFeros marinhos no alto mar.

ARTIGO 117

PARTE VIII

Dever dos Estados de tomar em relação aos
seus nadonals medidas para a conservação

Regime das Dhas
ARTIGO 121

dos recursos vivos do alto mar
Todes os Estados têm o dever de tomar ou
de cooperar com outros Estados para tomar as
medldas que, em relaçã9 aos seus respectivos
nacionais, possam ser necessárias para a conservação dos recursos vivos do alto mar.
ARTIGO 118

Cooperação entre Estados na conservação
e gestão

dos recursos vivos
Os Estados devem cooperar entre si na conser~
vação e gestão dos recursos vivos nas zonas do
alto mar. Os Estados cujos nacionais aproveitem
recursos vivos idênticos, ou recursos vivos diFerentes situados na mesma zona, eretuarão negodações para tomar as medidas necessárias à conservação de tais recursos vivos. Devem cooperar,
quando apropriado, para estabelecer organizações sub-regionais ou regionais de pesca para
tal fim.
.
ARTIGO 119

ConH:ivaÇio dos recursos vivos do alto mar

1. Ao fiXar a captura permissível e ao estabelecer· outras m~dldas de conservação para os redutos submarinos provocados por proprie- cursos vivos no alto mar, os Estados devem:
tários de outros cabos ou dutos submarinos
a) tomar medidas, com base nos__ melhores
dados científicos de que disponham os Estados
interessados, para preseJVar ou restabelecer as
Todo Estado deve adotar as leis e regulamentos
populaçõ_es das espécies capturadas a niveis que
necessários para que pessoas sob sua jurisdição possam produzir o máximo rendimento constanque sejam proprietárioS -de um cabo ou de um
te, detenninado a partir de fatores ecológicos e
duto submarino no alto mar e que, ao colocar ecànômicos pertinentes, incluindo as necessidaou reparar o_ cabo ou o duto submarino, provo- _-des especiais dós Estados em desenvolvimento
quem a ruptura ou a danificação de outro cabo
e tendo em conta os métodos de pesca, a interdeo_u_de_outro _duto_submarinos, respondam pelo pendência das populações e quaisquer normas
custo da respectiva reparação.
-inDlffilas internacionais geralmente recomendaRuptma ou danificação de cabos ou de
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Regime das Uhas
1. Uma ilha é uma formação natural de terra,
rodeada de água, que fica a descoberto na preia-

mar.
2. Sãlvo o disposto no parágrafo 3 9 , o mar
territorial, a zona contígua, a zona económica exclusiva e a plataforma continental de uma ilha
serão determinados de conformidade com as dis~
posições da presente Convenção apllcáveis a outras formações terrestres,
3. Os rochedos que, por si próprios, não se
prestam à habitação humana ou a vida económica não devem ter zona económica exclusiva
nem plataforma continental.
PARTE IX

Mares Fechados ou Semifechados
ARTIGO 122

DeHnlção

Para efeitos da presente Convenção, "mar fechado ou semifechado" significa um golfo, bacia
ou mar rodeado por dois ou mais Estados e comunicando com outro mar ou com o oceano
por uma saída estreita, ou Formado inteira ou principalmente por mares territoriais e zonas econômicas exclusivas de dois ou mais Estados costeiros.
ARTIGO 123

Cooperação entre Estados costeiros de
m~

Fechados ou semffechados

__ Os_ E~dos_ costeiros de um mar fechado ou
semifechado deverão cooperar entre si no exercício dos seus direitos e no cumprimento dos
seus deveres nos termos da presente Convenção.
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Para ess_e ftm, diretamente ou por intermédio de
uma organização regional apropriada, devem pro-

curar.
a) coordenar a conservação, gestão, exploração e aproveitamento dos recursos vivos do mar;

b) coordenar o exercício dos seus direitos e
o cumprimento dos seus deveres no que se refere
à proteção e preservação do meio marinho,

c) coordenar suas políticas de investigação
científica e empreender, quando aptopriado, pro-

gramas conjuntos de investigação científica na
ãrea;
d) convidar, quando apropriado, outros Estados interessados ou organizações internacionais
a cooperar com eles na aplicação das disposições

do presente artigo.
PARTE X

DlreJto de Acesso ao Mar e a Partir do Mar
dos Estados sem Utoral e Uberdade
de Trânsito
ARTIGO 124

Termos utUizados
1. Para efeitos da presente Convenção:
a) "Estado sem litoral" significa um Estado
que não tenha costa marítima;
b) "Estado de trânsito" significa um Estado
com ou sem costa marítirria situado entre um
Estado sem litoral e o mar, através de cujo território passa o tráfego em trânsito;
c) "tráfego em trânsito" significa a passagem
de pessoas, bagagens, mercadorias e meios de
transporte através do território de um ou mais
Estados de trânsito, quando !i passagem através
de tal território, com ou settnransbordo, armazenamento, fradonamento da carga ou mudança
de modo de transporte, seja apenas uma parte
de uma viagem completa que comece ou termine
dentro do território do Estado sem litoral;
d) "meio de transporte" significa:
i) o material ferroviário rolante, embarcações
marítimas, lacustres fluviais e os vefcuJos rodoviários:

ii) quando as condições locais o exigirem, os
carregadores e animais de carga.
2. Os Estados sem litora1 e os Estados de
trãnsito podem, por mútuo acordo, incluir como
meios de transporte dutos e gasodutos e outros
meios de transporte diferentes dos incluídos no
parágraro ]9,

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U)
na presente Parte aos Estados sem litoral não
prejudiquem de forma alguma os seus legítimos
interesses.
·
ARTIGO 126

Exclusão da aplicação da cláUBUia da nação
mais favoredda
As disposições da presente ConvençãO, bem
comd acordos especiais relatiVos ao exercido do
direito de acesso ao mar e a partir do mar, que
estabereçam direitos e concedam facilidades em
razão da situação geográfica especial dos Estados
sem litoral, ficam excluídas da aplicação da claúsula da nação mais favorecida.

ARTIGO 132

A presente Convenção não implica. de modo
algum a retirada de facilidades de trânsito que
sejam maiores que as previstas na presente Convenção e que tenham sido acordadas entre os
Estados Partes à presente Convenção ou concedidas por um Estado Parte. A presente Convenção
não impede, também, a concessão de maiores
facilidades no futuro.
PARTE XI

AÁREA
SEÇÃO 1
Disposições Gerais

ARTIGO 127

a quaisquer direitos aduaneiros, impostos ou outros encargos, com exceção dos encargos devidos por serviços específicos prestados com relação a esse tráfego.
2. Os meios de transporte em trânsito e outras
facilidades concedidas aos Estados sem litoral
e por eles utilizados não devem estar sujeitos a
impostos ou encargos mais elevados que os focados para uso dos meios de transporte do Estado
de trânsito.

ARTIGO 133

Termos uWfzados
Para efeitos da presente Parte:
a) "recursos" significa todos os recusas minerais sólidos, líquidos ou gasosos ln situ na Área,
no leito do mar ou no seu subsolo, incluindo os
nódulos polimetálicos;
·
b) os recursos, uma vez extraídos da Área, são
denominados "minerais".
ARTIG0134

Ambito de aplicação da presente Parte
1. A presente Parte apiica-se à Área.
2. As atividades na Area devem ser regidas

ARTIGO 128

Zonas francas e outras facUldades

- .. aduaneiras
Para facilitar o tráfego em trânsito, podem ser
estabelecidas zonas francas ou outras facilidades
aduaneiras nos portos de entrada e de saída dos
Estados de trânsito, mediante acordo entre estes
Estados e os Estados sem litoral.
ARTIGO 129

Cooperaçio na consbução e melhoramento
dos meios de transporte
0!Jand0 nóS Estados de trânsito não existam
meios de transporte que permitam dar efeito ao
exercido efetivo déi liberdade de tJ:ânsito, ou quando os rhefos existentes, incluindo as instalações
e ~quipamentos portuários, sejam deficientes1 sob
qualquer aspecto, os Estados de trânsito e Estados sem litoral interessados podem cooperar na
construção ou no melhoramento dess_es melas
de transporte.
ARTIGO 130MeCIJdas para evitar ou ellrnlnar atrasos ou

Direito de acesso ao mar e a partir do mar
e liberdade de trânsito

dificuldades de caníter técnico no tráfego em

outras
trinalto
1. Os Estados de trânsito devem tomar todas
as medidas apropriadas para evitar atrasos ou
outras dificuldade de caráter técnico no tráfego
em trânsito._
2. No caso de se verificarem tais atrasos díficuldades, as autoridades competentes dos Estados de trânsito e Estados sem litoral interessados
devem cooperar para a sua pronta eliminação.
ARTIGO !31
Igualdade de tratamento
__ ~y.os portos marítl~-:m

Os navios arvorando a bandeira de t,tm Estado_
sem litoral devein gozar nos portos marítimos
do xnesmo tratamento que o concedido a outros
navios estrangeiros.
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Concessão de. maiores fadlklades de trârudto

Direitos aduaneiros, Impostos
=-,-e Outro. encargos
1. O tráfego em trânsito não deve estar sujeito

ARTIGO 125

1. Os Estados sem litoral têm o direito de
acesso ao mar e a partir do ma~ para exercerem
os direitos conferidos na presente Convenção, incluindo os relativos à liberdade do alto mar e
ao patrimônio comum da humanidade. Para tal
fim, os Estados sem litoral gozam de liberdade
de trânsito através do território dos Estados de
trânsito por todos os meios de transporte.
2. Os lermos e condições para o exercício
da liberdade de trânsito devem ser acordados entre os Estados sem Utoral e rna:Stados de trânsitO
interessados por meio de acordos bilaterais, subregionais ou regionais.
__
-.- _ . -3. Os Estãd(is de trânsito, no exercício da sua
plena soberania sobre o seu território, têm o direito de tomar todas as medidas necessárias para
assegurar que os direitos e facilidadés conferidos
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pelas disposições da presente Parte._

3. Os requisitos relativos ao depósito e à publíddade a dar às cartas ou listas de coordenadas
geográficas que indicam os límites referidos no
parágrafo I: do artigo 1 são estabelecidos na Parte
Vl.

4. Nenhuma das disposJções do presente artigo afeta o estabelecimento dos limites_exteriores
da plantafonna continental de cOnformidade com
a Parte VI nem a validade dos acordos relativos
à delimitação entre Estados com çostas adja·
centes ou situadas frente a frente.
ARTIGO 135

Regime juridlco das águas e do espaço

aéreo sobrejacentes
Nem a presente Parte nem quaisquer direitos
concedidos ou exercidos nos termos da mesma
afetam o regime jurídico das águas sobrejacentes
à Área ou o do espaço aéreo acima dessas águas.

SEÇÃ02
Prlnciplos que Regem a

Area

ARTIGO 136

Patrfmônlo comum da humnanfdade
A Área e seus recursos são· patrimônlo comum
da humanidade.
ARTIGO 137

Regime jurídico da Área e dos seus recursos

1. Nenhum Estado pode reivindicar ou exercer soberania ou direitos de soberania sobre qualquer parte da Área ou seus recursos; nenhum
Estado ou pessoa fisica ou jurídica• pode apropriar-se de qualquer parte da Área ou dos seus
recursos. Não serão reconhecidos ta1 reivindicação ou exerclcfo de soberania ou direitos de soberania nem tal apropriação.
• Pessoa jurfdlca, singular ou ccletlva ptlfses de e~ressão portuguesa··

cm uso nos demo!s
-
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2. Todos os direitos sobre os recursos da Área
pertencem à humanidade em geral, cujo nome,
atuará a Autoridade. Esses recursos são inaliená-

veis. No erltanto, os minerais extraídos da Área

só poderão ser alienados de conformidade com
a presente Parte e com as normas, regulamentos
e procedimentos da Autoridade.
3. Nenhum Estado ou pessoa tisica ou jurídica• poderá reivindicar, adquirir ou exercer direitos

relativos aos minerais extraídos da Área, a não

ser de conformidade com a presente Parte. De
outro modo, não serão reconhecidos tal reivindicação, aquisição ou exercício de direitos.

ARTIGO 138

Comportamento geral dos Estados em relação à Área
O comportamento geral dos Estados em relação à Areã deve conformar-se com as disposições

da presente Parte, com os princípios enunciados
na Carta das Nações Unidas e com outras normas
de direito internacional, no interesse da manutenção da paz e da segurança e da promoção
da cooperação internacional e da compreensão
mútua.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

sente Parte, em benefício da humanidade em ge-ral, independentemente da situação geográfica
dos Estados, costeiros ou sem lltoral, e tendo
particularmente em conta os interesses e as necessidad~ dos Estados em desenvoMrnento e
dos povos que nãO tenham alcançado a· plena
independência ou outro regime de autonomia
rec.onhec;ido pelas Nações Unidas de conformidade coma resolução 1514 (XV) e com as outras
resgluções pertinentes de sua Assembléia Geral.
2., __A Aul:oridade, através de mecanismo apropriado, nwna base não discriminatória, deve assegurar a distribuição eqüitativa dos beneficies financeiros e dos outros beneficies económicos
resultantes das atividades na Área, de conformidade com a subalínea i) da alínea I) do parágrafo
29 do artigo 160.
ARTIG0141

()Wização da Area exclusivamente pano ftns
padftcos
A Área está aberta à utilização exclusivamente
para fms pacíficos por todos os Estados, costeiros
ou sem litoral, sem qlscrirninação e sem prejuízo
daS disposiÇões da presente Parte.
ARTIGO 142

ARTIGO 139

Obrigação de zelar pelo cumprimento
e responsabiHdade por danos

1. Os Estados-partes ficam obrigados a zelar
por que as atividades na Área, realizadas quer
por EStados-partes, quer por empresas estatais
ou por pessoas físicas ou jurídicas" que possuam
a nacionalidade dos Estados-partes ou se encontrem- sob o controle efetivo desses Estados ou
dos seus nacionais, sejam realizadas de conformidade com a presente Parte. A mesma obrigação incumbe às organizações internacionais por
atividades que realizem na Área.
2. Sem prejuízo daS normas de direito internadona! e do artigo 22 do Anexo 10, os danos causados pelo não-cumprimento por um Estado~parte
ou uma organização internacional das suas obrigações, nos termos da presente Parte, implicam
responsabilidade; os Estados-partes ou organizações internacionais que atuern em comum serão conjunta e solidariamente responsáveis. No
entanto, o Estado-parte não será responsável pelos danos causados pelo não-cumprimento da
presente Parte por uma pessoa" a quem esse
Estado patrocinou nos termos da aJínea b) do
parágrafo~ do artigo 153 se o Estado-parte tiver
tornado todas as medidas necessárias e apropriadas para assegurar o cumprimento efetivo-do parágrafo 49 do artigo 153 e do parágrafo 49 do
artigo 4 do Anexo ID.
3. Os Estados-partes que sejam membros de
organizações internacionais, tomarão medidas
aproriadas para assegurar a apltcação do presente
artigo no que se refere a tais organizações.
ARTIGO 140

Benefido da humanidade
1. As atividades na Área devem ser realizadas,
nos termos do previsto expressamente na pre• pessoa:. jurid!c:as, slngiJt:n·~s ou coletivlls- ~m uso nos dem11ls
pafses de expressão portugueSll.
• peS$011 jurfdlc~:~ - em uso nos demll!s p~:~lses de: exprel!lsiiO
portuguesa.

Direitos e Interesses legítimos dos Estados
cootelros
1. As atividades na Área relativas aos deposites de recursos que se_ estendem, além dos limites da mesma, devem ser realizadas tendo em
devida conta os direitos e interesses legítimos do
Estado costeiro sob cuja jurisdição se encontrem
tais extensões daqueles depósitos.
2. Devem ser efetuadas consultas com o Estado interessado, incluindo um sistema de notificação prévia, a fim de se evitar qualquer violação
de_ tais direit()S e interesses . Nos casos em que
as atividades na Área possam dar lugar ao aproveita:rnento de recursOs Sob jurisdição nacional, será
necessário o consentimento prévio do Estado
costeiro interessado.
3. _ Nem a presente Parte, nem quaisquer direitos conceclldos ou exercidas nos termos da mesma, devem afetar os direitos dos Estados costeiros de tomarem meâidas compatíveis com as
disposições pertinenteS da Parte XII qúe -sejam
necessárias para prevenir, atenuar ou elimin<l{' wn
perigo grave e iminente para o seu litoral ou interesses conexos, resultantes de poluição ou de
ameaça de poluição ou de outros acidentes resultantes de ou causados por quaisquer atividades
na Área.
_
~

-

~ ~~ ~

ARTI<rO 143

Investigação cientifica marinha
1. A investigação científica marinha na Área
deve ser realizada exclusivamente com fins pacíficos e_em beneficio da humanidade em geraJ, de
conformidade com a Parte Xlll.
2. A Autoridade pode realizar investigação
cientifica marinha relativa à Área e seus recursos
e celebrar contratos para tal fim. A Autoridade
deve promover e impulsionar a realiZação da investigação da científica marinha na kea, coordenar e difundir os resultados de tal investigação
-e anáJises, quando disponíveis.
3~ Os Estados-partes podem realizar investigação cientifica marinha na Área. Os Estados-
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partes devem promover a cooperação interna-

cional no campo da investigação cientifica marinha na Área:
a) participando em programas internacionais
e incentivando a cooperação no campo da investigação científica marinha pelo pessoal de diferentes países e da Autoridade;
b) assegurando que os programas sejam elaborados, por intermédio da Autoridade ou de outras organizações intemadonais, conforme o caso, em beneficio dos Estados em desenvolvimento e dos Estados tecnologicamente menos desenvolvidos, com vista a:
I) fortalecer a sua capacidade de investigaçio;
H) formar o seu pessoa] e o pessoal da Autoridade nas técnicas e aplicações de investigaçao;
Hl) favorecer o emprego do seu pessoal qualificado na investigação na Área; ·
c) difundindo efetivamente os resultados de
investigação e análises, quando disponíveis, por
intermédio da Autoridade ou de outros canais in- ·
temaclonais, quando apropriado.
ARTIGO 144

Tranferênda de tecnologia
1. De conformidade com a presente Convenção, a Autoridade deve tomar medidas para:

a) adquirir tecnologia e conhecimentos científicos relativos às atividades na Área; e
b) promover e incentivar a transrerêncla de
tal tecnologia e conhecimentos científicos para
os Estados em desenvolvimento, de modo a que
todos os Estados-partes sejam beneficiados.
2. Para tal fim a Autoridade e os Estados-partes .devem cooperar para promover a tranferência de tecnologia e conhecimentos científicos
relativos às atividades realizadas na Área, de modo
a que a Empresa e todos os EStados-partes sejam
beneficiados. Em particular, devem iniciar e promover.
a) programas para a transferência de tecnologia para a Empresa e para os Estados em ~n
voMmento no que se refere às atividades na Área,
incluindo,lnter aBa, facilidades de acesso da Empresa e dos Estados em desenvolvimento à tecnologia pertinente em modalidades e condições
eqüitativas e razoáveis;
b) medidas destinadas a assegurar o progresso da tecnologia da Empresa e da tecnologia nacional dos Estados _em desenvolvimento e em
particular mediante a criação de oportunidades
para a formação do pessoal da Empresa. e dos
Estado~ em desenvoMmento em matéria de ciência e tecnologia marinhas e para a sua plena participação nas atividades na Area.
ARTIGO 145

Proteçio do melo marinho

'No que se refere às atividades na Área, devem
ser tomadas as medidas necessárias, de conformidade com a presente Convenção, para assegurar a proteção eficaz do meio marinho contra
os efeitos nocivos que possam resultar de tais
atividades. Para tal flm, a Autoridade adotará normas, regulamentos e procedimentos apropriados
para, lnter alia:
a) prevenir, reduzir e controlar a poluição e
outros perigos para o meio marinho, incluindo
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o litoral, bem como a pertubação do equi1fbrio
ecológico do meio marinho prestando espedal
atenção à necessidade de proteçao contra os efei-

tos nocivos de atividades, tais
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como a pertur-

bação, dragagem, escavações, lançamento de qetritos, construção e funcionamento ou m~uten
ç:ão de instalações. dutos e outros dispositivos
relacionados com tais atividades;
b) proteger e conservar os recursos naturais
da Area e prevenir danos à flora e à fauna do
meio marinho.

ARTIGO 146
Proteção da vida humana
No que se refere às atividades na Área, devem

ser tomadas as medidas necessárias para assegurar a proteção eficaz da vida humana. Para tal
fim, a Autoridade adotarâ normas, regulmentos
e procedimentos apropriadoS que complemen-

resses e necessidades especiais e, em particular,
a necessidade especial dos Estados em desenvolvimento sem litoral ou em situação geográfica
desfavorecida de superarem os obstáculos resultantes da sua localizaçêo desfavoráveL incluído
o afastamento da Área, e a dificuldade de acesso
à Área e a partir dela.
Artigo 149
Objetoa orqueológlco• e hlst6rk:oo

tOdos os _objetQs c;fe caráier arqueológico e históriCO achados na área serão conseNados ou deles se disporá em beneffdo da humanidade em
geral, tendo particularmente em conta os direitos
preferenciais do Estado ou país de origem, do
Estado de origem cultural ou do Estado de origem
histórica e arqueológfca.

·

sagrado nos tratados sobre a matéria.
ARTIGO 147

Hannonlz.ação das ativfdades na Área
1. As atividades na Área devem ser realizadas,
tendo razoavelmente em conta outras atividades
no meio marinho.
2. As instalações, utilizadas para a realização
de atividades na Área, devem estar sujeitas às
seguintes condições:
a) serem constnúdas, colocadas e retiradas ex~
clusivamente de conformidade com a presente
Parte e segundo as normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade. A construção, coloca~
ção e remoção de tafs instalações devem ser devi~
damente notificadas e, sempre que necessário,
devem ser assegurados meios permanentes para
assinalar a sua presença;
b) não serem colocadas onde possam interferir
na uti1ização de ·rotas marítimas reconhecidas e
essenciais para a navegação internacional ou em
áreas de intensa atividade pesqueira;
c) serem estabelecidas zonas de segurança em
volta de tais instalações, com sinais de navegação
apropriados, para garantir a segurança da navegação e das instalações. A configuração e localização de tais :ronas de segurança devem ser tais
que não formem um cordão que impeça o acesso
!feito dos navios a determinadas' zonas marítimas
ou a navegação por rotas marítimas internacionais;
d) serem utilizadas exclusivamente para fins paédicos;
e) não terem o estatuto jurídico de ilhas. Estas
instalações não têm mar territorial próprio e a
sua existência não afeta a delimitação do mar
tenitorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental
3. As-demais atividades no meio marinho devem ser realizadas tendo razoavelmente em conta
as atividades na Area.

ARTIGO 148

Partldpação dos Estado em
desenvolvimento nas
attVidades na Área
A participação efetiva dos Estados em desenvolvimento nas atividades na Área deve ser promovida tal como expressamente previsto na preserite Parte, tendo em devida conta os seus inte-

·

SEÇÃ03

Aproveitamento dos Recu.-.oo da Área

tem o cüreito internacional existente tal como con-

ARTIQO 150
Políticas gerais relativas às atlvldades na
Área
As atividades na Área devem ser realizadas
tal como expressamente previsto na presente Par-

1.

te de modo a fomentar o desenvolvimento harmonioso da economia mundial e o crescimento equilibrado do comércio internacional e a promover
a cooperação internacional a favor do desenvolvimento ge-ral de todos os países, especialmente
dos Estados em desenvolvimento e com vista a
assegurar:
_
a) o aproveitamento dos ~ursos da Área;
b) a gestão otdenada, segura e racional dos
recursos da Área, !ncluindo a realização eficiente
de atividades na Area e, de conformidade com
sãos princípios de conservaç:OO, a evitação de des-pei-dfclos desnecessários;
c) a ampliação das oportunidades de partidpação em tais atividades, em particular de forma
compatível com os artigos 144 e 148;
d) a participação da Autoridade nas receitas
e transferência de tecnologia à Empresa e aos
Estados em desenvolvimento, tal como disposto
na presente Convenção;
e) o aumento da disponibilidade dos minerais
provenientes da Área, na medida necessária para,
juntamente com os obtidos de outras fontes, assegurar o abastecimj!nto aos consumidores de tais
minerais;
f) a formaÇão de preços justos e estáveis, remuneradores para os produtores e razoáveis para
oS consurriidores, relativos aos minerais provenientes tanto da Área_ como de outras fontes, e
a promoção do equaíbrio _a longo prazo entre a
oferta e a procura;
g) maiores oportunidades para que todos os
Estados Partes, independentemente do seu sistema social e econômioo ou situação geográfica,
participem no aproveitamento dos recursos da
Ãrea e na prevenção da monopolização das atividades na Area;
h) a proteção dos Estados em desenvolvimento no que se refere aos efeitos adversos nas suas
economias ou nas suas receitas de exportação,
resultantes de uma redução no preço de um mineral afetado ou no volume de exportação desse
mineral, na medida em que ta] redução seja causada por atividades na Área, como previsto no
artigo

151;
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1) o aproveitamento do património comum em
beneficio da humanidade em geral; e
J) que as condições de acesso aos mercados
de importa_s:áo de minerais provenientes dos recursos da Area e de importacão de produtos básicos obtidos de tais minerais não sejam mais vantajosas que as de caráter mais favorável aplicadas
às importações provenientes de outras fontes.

ARTIGO 151
Políticas de produção
1. _a) Sem prejuízo dos objetivos previstos no
artigo 150, e para efeitos de aplicação da alínea
h) do referido artigo, a Autoridade deve, atuando
através das instâncias existentes ou, segundo o
caso, no quadro de novos ajustes ou acordos,
com a participação de todas as partes interessadas, incluídos produtores e consumidores, tomar as medidas necessárias para promover o
crescimento, a eficiência e~ estabilidade dos mercados dos produtos básicos obtidos dos minerais
provenientes da Área, a preços remuneradores
para os produtores e razoáveis para os consumidores. Todos os Estados Partes devem cooperar
para tal fim.
b) A Autoridade tem o direito de participar em
qualquer conferência sobre produtos básicos, cujos trabalhos se refiram àqueles, e na qual partici~
pem todas as partes interessadas, incluídos produtores e consumidores. A Autoridade tem o direito de ser parte em qualquer ajuste ou acordo
que resulte de tais conferências. A participação
da Autoridade em quaisquer 6rgãos criados em
virtude desses ajustes ou acordos deve ser com
respeito à produção na Área e efetuar~se de con~
formidade com as normas pertinentes desses órgãos.
c) A Autoridade deve cumprir as obrigações
que tenha contraído em virtude de ajustes ou
acordos referidos no presente parágrafo de ma.
neira a assegurar a sua aplicação uniforme e não
discriminatória em relação à totaJidade da produção dos minerais em causa na Área. Ao fazê..Jo,
a Autoridade deve atuar de forma compatível com
os termos dos contratos existentes e os planos
de trabalho aprovados da Empresa. 2. a) Durante o periodo provisório definido
no parágrafo 39, a produção comercial não_ deve
ser empreendida com base num plano de traba·
lho aprovado, até que o operador tenha pedido
-e obtido da Autoridade uma autorização de produção. Essa autorização de produção não pode ser
pedid<J ou emitida antes de cinco· anos da data
do infdo previsto para a produção comercial nos
termos do plano de trabalho, a menos que, tendo
em conta a natureza e o calendário de execução
- do projeto, outro período seja estabelecido nas
normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade.
b) No pedido de autorização de produção, o
operador deve especificar a quantidadé anuai de
níquel que prevê extrair com base no plano de
. trabalho aprovado. O pedido deve incluir um plano de despesas a serem feitas pelo operador àp6s
a recepção da autorização, as quais são razoavelmente calculadas para lhe pennitir iniciar a produ~
ção comercial na data prevista.
c) Para efeitos das alíneas a) e b), a Autoridade
deve estabelecer requisitos de execuçao apropriados, de conformidade com o artigo 17 do Anexo

m.
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d) A Autoridade deve emitir uma autorização
de produção para o volume de p~ução pedido,

da _ç_yrya de tendência inicial para esse ano e o
vaJor da curva de tendência inicial para o ano

a menos que a soma desse volume e dos volumes

imediatamente anteri9r ao do início do periodo
provisóriO.

já autorizados exceda, no decurso de qualquer

ano de produção planejada compreendido no pe-

5. AAutoridade deve reservar para a produção

riodo provisório, o limite máximo de produção
de níquel, calculado de conformidade com o parágrafo 4"' no ano de emissão da autorização.

inicial da Empresa, uma quantidade de 38 mil
toneladas métricas de níquel da quantidade fixada
como teto de produção disponível calculada de

e) Uma vez emitida a autorização de produção,

Novembro de1987

DIÂRIO DO CONGRESSO I'IAGONAL (Seção ll)

conformidade com o parágrafo 4 9

esta e o pedido aprovado farão parte do plano
6. _ a) Um operador pode, em qualquer ano,
de trabalho aprovado.
não alcançar o volume de produção anual de
f) Se, em virtude da alíne<l_d},_p pedido de
minerais provenientes_ de_ nódulos polimetálicos
autorização feito pelo operádor for recusadO~ e$te_ _ especificado na sua autOrização de produção ou
pode submeter um novo pedido à Autoridade em
pode excedê-lo até oito por cento, desde que o
qualquer momento.
volume global da produção !'lâo exceda o especi3. o perfodo provisório começará cinco anos
ficado na aUtorização. Qualquer excedente, comantes do dia 1" de janeiro do ano.. no qual está
preendidoentreoitoavinteporcentoemqualquer
prevista a primeira produção comercial com base ano ou qualquer excedente no primeiro ano e
no plano de trabalho aprovado. Se_ o início dessa
nos anos posteriores a dois anos consecutivos
produção comercial for adiado para além do ano
em que houve exc._edente, deve ser negociado
origínalmente previsto, o início do períOdo provicom a Autoridade a qual pode exigir ao operador
sóriO e o teto de produção inicialmente_calCUlã.do_ _ que obtenha uma autorização de produção supledeve ser reajustado em conformidade. O perfodo
mentar para Cobrir a produção adicional.
b) Os pedidos para ta1 autorização de produprovisório deve durar 25 anos ou até ao fun da
Conferência de Revisão referida no artigo 155 ou
ção suplementar só podem ser examinados pela
até ao dia da entrada em vigor dos novos ajustes
Autoridade, quando esta tiver decidido sobre toou acordos referidos no parágrafo 1~. prevalecendos os pedidos pendentes submetidos pelos opedo o de prazo mais curto. Se os referidos ajustes
radares que ainda não tenham recebido autori~-::
ou acordos caducarem ou __ deixarem de ter efeito_ ções de produção e depois de ter tido devida-_
por qualquer motivo, a Autoridade reassumirá os
mente em _-conta outros prováveis peticionários.
poderes estipulados no presente artigo para ores- A Autoridade deVe- gUiar-Se pelo princípio de não
to do período provisório.
excfúler -a produção total autorizada com base
4. a) O teto de' produção para qualquer ano
nó teto de produção em qualquer ano do periodo
do periodo provisório é a sorna de:
provisório. A Autoridade não dev_e autorizar, em
i) a diferença entre os valores da curva de tenqualquer plailo de' trabalho, a produção de uma
dência do consumo de níquel, calculados de conquantidade qUe exceda_ 46,500 toneladas métriformidade com a alínea b), para o ano imediatacas de níquel por ano.
mente anterior ao da primeira produção comer7. OS volumes de produção de outros metais,
cial e para o ano imediatamente- anterior ao do
tais como o cobre, cobalto e manganês, extraídos
início do periodo provisório; e
dos nódulos polimetá1icos obtidos de conformiU) Sesserit:l' por cento da diferença entre os
dade _com uma autorização, não devem ser superi ores aos que teriam sido _9btidos se _o operador
valores da cuJVa. de tendência do consumo de
níquel calculados de conformidade com a alínea_ tivesse obtido desses nódulos o volume máximo
b) para o ano para o qual seja pedida a autorização
de nfcjuel de conformidade.com o presente artigo.
de produção e para o ano imediatamente anterior
A Autoridade deve adotar normas, regulamentos
ao da primeira autorização de produçãO comere procedimentos de copfonnidade com o artigo
dal.
-·~
17 do Anexo UI para _a aplicação do presente parâb) Para efeitos da alínea a)~
grafo.
i) os valores da curva d~ tendência utilizados
a _Os .direitos e obrigações relativos a práticas
para calcular o teto de produção de rúquel devem
ec._onô_miç~ desleais_.no!!. aco~dos comerciais
ser os valores.do consum.P anual_ .de níquel nwna
muJtilaterais pertinentes aplicam-se.. à exploração
curva de tendência calculada durante o ano no
e aproveitamento do_s minerais da Area. Na sol_uqual foi emitida uina autorização de produção.
ção de controvérsias rela_tivas à aplicação da preA cuJVa. de tendência deve ser calculada a partir
sente disposição, os_ Estados Partes que sejam
da regressão linear dos logaritmos do conSuE!JO Parles eril tais acordoS--corrierciaís multi1aterais
real de níquel correspondente ao período de 15 _ podein recorrer aos pi-oCediffientoS de solução
anos mais re_cente do .qual se disponha de dados,
de controvérsias previstas nesses. acordos. _
sendo o_tempo a variável independente. Esta cur-:: _
9. A Autoridade tem o poder de limitar _ovo1uva de tendência deve ser denominada curva de
me de produção de minerais da Área, que não
tendência inicial;
sejam os minerais provenientes de nódulos poUü) se a taxa anual de aumento indicada pela
metálicos, nas condições e segundo os método_s
curva de tendência inicial for inferior a três por apropliados, mediante a adoção de regulamentos
cento, a curva de tendência uti)izada para deter- de conformidade com o parágrafo 8 7 do artigo
minar as quantidades mencionadas na alínea a}
161 ,_ _ ___
_
__ . _
_
10. Por r_ecomendaç_ãQ_ do CoJ1Selho, baseada.
deve ser uma curv_a que corte a curva de tendência
inicial no ponto que represente o valor do primeiro
no parecer da Cáriitssãó de Planejé;U'Tlento Eç-_onôano do período de 15 anos considerado e que
mico, a &semblé:ia. d~ ~belecer um sistema
aumente à razão de três_ por cento_ ao ano. No
d~ J;Qrppensação ou tomar outras medidas d_e_
entanto, o teto de produção estabelecido_ para
assistência para o reajuste econômico, incluindo
qualquer ano do período provisório não pode ex- a cooperação com os organismos especializados
ceder er_n caso algum a diferença entre o valor e outras organizações internacionais, ~~ favor

dos países em desenvolvimento cujas receitas de
exportação ou cuja economia sofram sérios prejuízos como conseqüência de uma diminuição
no preço ou no volume exportado de um mineral,
na medida em que tal diminuição se deva a atividades na Área. A Autoridade, quando solicitada,
deve iniciar estudoS- SODi'e ós problemas desses
Estados que possam ser mais gravemente afetados, a fim de minimizar as suas dificuldades e
prestar-lhes aUXIlio para o seu reajuste econômico.
ARTIGO !52

E.xereído de podeies e funções
pela Autoridade
1. A Autoridade deve evitar qualquer discriminação no exercício ·dos seus poderes e fun_ções,
inclusive na concessão de oportunidades para
realização de atividades na Área.
2. __ No entanto, atenção especial pode ser dispensada aos países em desenvolvimento, particularmente àqueles sem litoral ou em situação geográfica desfavorecida, em virtude do expressamente previsto na presente Parte.
ARTIGO 153
Sistema de exploração e aproveitamento

1. As atividades na Área devem ser organizadas, realizadas e controladas pela Autoridade
em nome da humanidade em geral _de conformidade com o presente artigo, bem como com
outras disposições pertinentes da presente Parte
e dos anexos pertinentes e as normas, regulamentos e ·procedimentos da Autoridade.
2. As atividades na Área serã_o reaJizadas de
conformidade com o parágrafo 3~>
a) pela Empresa; e
b) em associação com a Autoridade, por Estados Partes ou emfresas estatais, ou pessoas
físicas ou juridtcas <" que possuam a nacionali~
dade de Estados Partes ou seja efetivamente controladas por eles, ou seus nacionais, quando patrocinadas por tais Estados, ou por qualquer gru~
po dos anteriores que preencha os requisitos previstos na presente Parte e no Anexo UL
3. Ãs atividades na Área devem ser realizadas
de conformidade com um plano de trabalho formal escrito, preparado de conformidade com o
Anexo III e aprovado pelo Conselho apÓS exame
pela Comissão Jurídica e Técnka. No caso da~
atividades na Área, realizadas com autorização da
Autoridade pelas entidades ou pess_oas especificadas na alínea b) do parágrafo 2~, o plano de
trabalho deve ter a forma de um contrato, de
confOrmidade com o artigo 3~ do Anexe DI. Tal
contrato pode prever ajustes conjuntos, de conformidade com o artigo 11 do Anexo lU.
A Autoridade deve exercer, sobre as atividades nà área, o controle que foi necessário para
assegurar o cwnprlmento das disposições pertiK
nentes da presente Parte e dos anexos pertinentes
e das normas, regulamentos e procedimentos da
Autoridade e dos planos de trabalho aprovados
de conformidade com o § 39 Os Estados Partes
devem prestar assistência à Autoridade, tomando
todas as m-edidas necessárias para assegurar tal
cwrtprimento de confor,midade com o Artigo 139.

4:

• pessoasjurk!lcas slngul&res o~ coletivas- em uso nos demais
~1ses de e:qJresMO portugUeSa.

Novembro de 1987
5. A Autoridade tem o ctireito de tomar a todo
o momento quaisquer medidas previstas na pre-

sente Parte para assegurar o cumprimento das
suas disposições e o exercício das funções de

controle e regulamentação que lhe são conferidas
em virtude da presente Parte ou de um contrato.
A Autoridade tem o direito de inspecionar todas
as instalações na área utilizadas para atMdades

realizadas na mesma.

6. Um contrato celebrado nos termos do §
39 deve garantir a titularidade do contratante. Por
isso, o contrato não deve ser modificado1 suspenso ou rescindido senão de conformidade com
os Artigos 18 e 19 do Anexo III.

ARTIGO 154
Exame periódico

De cinco em cinco anos, a partir da entrada
em vigor da presente Convenção, a Assembléia
deve proceder a um exame gerai e sistemático
da forma como o regime internacional, da área,
estabe1ecido pela Convenção, tem funcionado na
prática. A luz desse exame, a Assembléia pode
tomar ou recomendar a outros órgãos que tomem
medidas de conformidade com as disposições
e procedimentos da presente" parte e dos anexos
correspondentes, que permitam aperfeiçoar o
funcionamento do regime.
ARTIGO 155
Co~ade~vbáo

I. Quinze anos após o dia I<> de janeiro do
ano do início da primeira produção comercial
com base num plano de trabalho aprovado, a
Assembléia convocará uma conferência para revi~
são das disposições da presente Parte e dos ane~
xos pertinentes que regulamentam a exploração
e o aproveitamento dos recursos da área. A Confe-rência de Revisão deve examinar em pormenor,
à luz da experiência adquirida durante esse periodo:

a) se as dJsposições da presente Parte que re~
gulamentam o sistema de exploração e aproveita~
menta dos recursos da área atingiram os seus
objetivos em todos os aspectos, inclusive se bene~
ficlaram a humanidade em geral;
b) se, durante o período de quinze anos, as
áreas reservadas foram aproveitadas de modo efi~
caz e equilibrado em comparação com áreas não
reservadas;
c) se o desenvolvimento e a utilização da área
e dos seus recursos foram efetuados de modo
a favorecer o desenvolvimento harmonioso da
economia mundial e o crescimento equilibrado
do comércio internacional;
d) se foi impedida a monopolização das atividades na área;
e) se foram cumpridas as políticas estabelecidas nos Artigos I 50 e IS I; e
f) se o sistema permitiu a distribuição eqüitativa de benefícios resultantes das atividades na
área, tendo particularmente em conta os interes-ses e necessidades dos Estados em desenvolvimento.
.
.
2. A Conferência de Revisão deve igualmente
assegurar a manutenção do princípio do património comwn da humanidade, do regime internacional para o aproveitamento eqüítativo dos re..cursos da área em beneficio de todos os países,
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especialmente dos Estados em desenvolvimento,
e da existência de uma Autoridade que organize,
realize e controle as atividades na área. Dev.e também assegurar a manutenção dos princípios estabelecidos na presente Parte relativos à exclusão
de reMndicações ou do exercido de soberania
sobrE" qualquer parte da área, aos direitos dos
Estados e seu comportamento geral em relaç8o
.#área bem como sua participação nas atividades
na área de confonnidade com a presente Convenção, à prevenção da monopolização de atividades
na área, à utilização da área exclusivamente para
fins pacíficos, aos aspectos econômfcos das atividades na área, à investigação científica marinha,
à transferência de tecnologia, à proteção do meio
marinho, à proteção da vida humana, aos direitos
dos Estados costeiros, ao estatuto jurídico das
águas sobrejacentes à área e o do espaço aéreo
acima dessas águas e à harmonização entre as
atividades na área e outras atividades no meio
marinho.
3. O procedimento para a tomada de decisões_ aplicável à Conferência de Revisão deve ser
o mesmo que o aplicável à TerCeirá Conferência
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A
Conferência deve fazer todo o possível para chegar a acordo sobre quaisquer emendas_ por consenso, não devendo proceder a votação de tais
questões até que se tenham esgotado todos os
esforços para chegar a consenso.
4. Se, cinco anos após o seu início, não tiver
chegado a acordo sobre o sistema de exploração
e aproveitamento dos recursos da área, a Conferência de Revisão pode, nos doze meses seguin~
tes, por maioria de três quartos dos Estados Par..
tes, decidir a adoçilo e apresentação aos Estados
Partes para ratificação ou adesão das emendas
que mudem ou modifiquem o sistema que julgue
necessárias e apropriadas. Tais emendas entrarão
em vigor para todos os Estados Partes doze meses
após o depósito dos instrumentos de ratificação
ou de adesão de dois terços dos Estados Partes.
5.- As emendas adotadas pela Conferência de
Revisão, de conformidade com o presente artigo,
não afetam os direitos adquiridos em virtude de
contratos existentes.
SEÇÃ04
Autoddade
SUBSEÇÃOA
Dlspc>slçóes g1!111ls
ARTIGO 156
Criação da Autoridade

t

I.
criada a Autoridade Intemacicmal dos
Fundos Marinhos que funcionará de conformidade com a presente Parte.
2. Todos os Estados Partes são ipso facto
me;mbros da Autoridade.
3~ Os obserVadores na Terceira Conferência
das Nações Onidas sobre o Direito do Mar, que
tenham assinado a Ata Final e não estejam referi~
dos nas alíneas c), d), e) ou Q do§ I• do Artigo
305, têm o direito de participar na Autoridade
como observadores de conformidade com as
suas nonnas, regulamentos e procedimentos.
4. A Autoridade terá a sua sede na Jamaica.
5. A Autoridade pode criar os centros ou escritórios, regionais que julgue necessários para: o
exercido das suas funções.
·
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ARTIGO 157

Natureza e principio fundamentais
da Autoridade
I. A Autoridade é a organização por interrné~
dia da qual os Esiados Partes, de conformidade
com _a presente P,rte, organizam e controlam as
atividades na área, particularmente com vista à
gestão dos recursos da área.
2. A AutOridade tem os poderes e as funções
que lhe são expressamente conferidos pela pre#
sente Convenção. A Autoridade terá os poderes
subsidiários, compatfveis com a presente Conven..
çào que sejam implícitos e necessários ao exer~
dcio desses poderes e funções no que se refere
às atividades na área.
3. A Autoridade baseia-se no princípio da
igualdade soberana de todos os seus membros.
4. Todos os membros da Autoridade devem
cum_p_rir de boa fé as obrigações contraídas de
conformidade com a pres.ente Parte, a fim de se
assegurarem a cada um os direitos e beneficies
decorrentes da sua qualidade de membro.
ARTIGO 158
Órgãos da Autoridade

1. São criados, como órgãos principais da Autoridade; uma Assembléia, um Conselho e um
Secretariado.
2. É criada a empresa, órgão por intermédiodo qual a Autoridade exercerá as funções mencio-nadas no § I 9 do Artigo 170.
3. _ Podem ser criados, de conformidade com
a presente Parte, os órgãos subsidiários conside·
rado.S necessários.
4. Compete a cada um dos órgãos principais
da Autoridade e à empresa exercer os poderes
e funções que lhes são conferidos. No exercido
de tais poderes e funções, cada órgão deve abs·
ter-se de tomar qualquer medida que possa preju·
cOcar ou impedir o exercício dos poderes e ru.,..
ções específicos conferidos a um outro 6rgão.

SUBSEÇÃOB

A Assembléia
ARTIGO !59
Composição, procedimento e votação
1. A Assembléia é composta por todos os
membros da Autoridade. Cada membro tem um
representante na Assembléia o qual pode ser
acompanhado por suplentes e assessores.
2. A Assembléia reunir~se-á em sessão ordinária anual e em sessão extraotdinária quando
ela o decidir ou quando for conVocada pelo Secretário-Geral a pedido do Conselho ou maioria dos
membros da Autoridade.
3. As sessões devem realizar~se na sede da
Autoridade, a não ser que a Assembléia decida
de outro modo.
4. A Assembléia adotará o seu regulamento
interno. No início de cada sessão ordinária, elege
o seu Presidente e os demais membros da Mesa
que considere necessários, Estes devem manter-se em funções até à eleição de um novo Presi~
dente e demais membros da Mesa na sessão ordinária seguinte.
5. -- O quorum é constituído pela maioria dos
membros da Assembléia.
6. Cada membro da Assembléia dispõe de
um votO.
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7. As decisões sobre questões de procedimento, incluindo as decisões de conveçação de

sessões extraordin_âri~s._®_ Assembléia, devem ser
tomadas por maioria dos membros presentes e
votantes.
8. As declsões sobre questão de fuodo serão
tomadas por maioria de dois terços dos membros

presentes e votantes, desde que tal maioria inclua
uma maioria dos membros que participam na

sessão. Em caso de dúvida sobre se_ uma_ questão
é ou não de fundo, essa questão _!ierá tratada
como questão _de fundQ, a não ser que a Assembléia decida de outro modo, pela maioria requerida para as decisões sobre questões de fundo.

9.

Quando wna questão de fundo for subme-

tida a votação pela primeira vez, o Presidwte pode
e deve, se pelo menos uma quinta parte dos mem-

bros da Assembléia o solicitar, adiar a decisão
de submeter essa questão a votação por um período não superior a cinco dias. A presente norma
s6 pode ser aplicada a qualquer questão uma
vez, e não deve ser aplicada para adiar a questão
para além do encerramento da sessão.
1O. Quando for apresentada ao Presidente
uma petição escrita que, apoiada por, pelo menos,
um quarto dos membros da Autoridade, solicite
um parecer sobre a conformidade com a presente
Convenção de uma proposta à Assembl~la sobre
qualquer assunto, a Assembléia deve solicitar à
Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos
do Tribunallntemadonal do Direito do Mar que
dê um parecer, e deve adiar a _votaçãQ s.:o___-ºr~ tal
proposta até que a. Câmara emita o seu parecer.
Se o parecer não for recebido antes da .;dtir:na
semana da sessão em que foi solicitado, a Assembléia deve decidir quando se reunirá para votar
a proposta ad_iada.
ARTIGO 160
Poderes e funções
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de conformidade com uma escala acordada, com - res- e funções entre os órgãos da Autoridade, qual
base na. utilizada para o orçamento -ordinário da destes órgãos se deve ocUpar de-qualquer quesOri;Jan~ção das_ Nações Unidas, até que a Autoritão ou assunto que não seja expressamente atridade diSJ)Onha de receitas suficientes provenienbuido a um órgão-em particular.
tes de outras fontes para fazer frente a_os seus
eiú::aigos administrativos;
C.
. . f)- i) examinai e aprovar' por recomeridação .. -~·~-.____ SUBSEÇÃO
conselho
__ do Conselho, as normas, regulamentos e procediArtigo 161
mentos sobre-a distnbuiçâo eqüitativa dos beneComposição, procedimento e votação
fíCIOs financeiroS e outros beneficias económicos
O~tidOS das atividades na área, bem como os par. O Conselho é composto de 36 membros
gãrrieõtoS e-Coil_tilbuições feitos de conformidade da Autoridade, eleitos pela Assembléia na seguin_cOill_ o a~gO 82; tendo particularmente em conta te ordem:
os interesses e necessidades dos Estados em dea) quatro membros dentre os Estados Partes
-SellVOIVJrilento e dos povos que não tenh-cin1 al- que, durante os últimos cinco anos para os quais
-CiúlÇa~o a plená independência ou outro regime
se disponha de estatisticas, tenham absorvido
de autonomia. Se a Assembléia não aprovar as mais de 2 por cento do consumo mundial total
recomendações do Cons-elho pode devolvê-las a ou efetuado importações líquidas de mais de 2
eSte--para reexame à luz das opiniões expressas por cento das importações mundiais t;otais dos
pela Assembléia;
produtos básJcos obtidos a partir das categorias
de minerais que venham a ser eldraídos da Área
ü) examinar e aprovar as normas, regulamentos e procedimentos da autoridade e quaisquer e, em qualquer caso, um Estado da região da
_ ~rnel).das aos mesmos, a dotados provisoriamente Europa Oriental (Socia_lista), bem como o maior
pelo Conselho, de conformidade com subalíriea constimfdor;
b) quatro membros dentre os oito Estados
ü) da alínea o) do parágrafo 2 do artigo 162. Estas
.. n9rqt"!s. regulamentos é procedimentos devem Partes que, diretamente ou por intermédio dos
referir-se à_ prospecção, exploraÇão aproVeita- seus nacionais, tenhain feito os inaiOfes investimentos !la preparação e na realização de ativida~
m~ntp_ na área, à gestão financeira e administração interna~-allt9ri~ade e, por nicolnendação des na Area, incluindo, pelo menos, um Estado
.. 49 .ÇQ~Iho- de Adminlstrãção da Empresa, à da região- da Europa Oriental (Sodalista);
c) quatro membros dentre os Estados Partes
transferência de fundos da Empresa p"ara a Autoque, na base da prOdução nas áreas sob sua jurisridad~; .
"
dição, sejam grandes exportadores líquidos das
g) de<::idir acér<::a da diStribuiç~o ~qüitativa dos
benefícios financeiros e outroS beneficjos econô- cate_gorias de minerais que venham a ser extraídos
micos obtidos das atiVidacl~s na Área, de forma da Area, incluindo, pelo menos, dois Estados em
comp8tivel corri a presente COÔvenÇão e_-·çom desenvolvimento, cujas exportações de tais minerais tenham importância substancial para a sua
_..as:norma_S,~regulamentos e procedimentos da AueconOmia;
toridade;
d) seis membros dentre os_Es4:3dos Partes em
--h) examinar e aprovar o projeto de orçamento
desenvolvimento, que representem interesses esanual da Autoridade apresentado pelo COnselho;
peciais. Os interesses especiais a__ serem -represen1) examinar os relatórios periódicos do Consetados devem incluir os dos Estados com grande
'lho_ e da Empresa bem como_ os relatórios espe- população, os dos Estados sem litoral ou em si·

-o

e

1. A Assembléia, como único órgão da Autoridade composto por todos os seus membros, é
consraeraãa-o "órgão supremo da-Autoridade; -pe- dais- pedídoo--aG---CcnseJhO--OU--a--qualq:uer--outro
6rga.o da Autoridade;
rante o qual devem _responder os outros órgãos
j) proceder a estudos e fazer rec-omendações
principais tal como expressamente previsto na
para a promoção da cooperação internacional represente Convenção, A Assembléia tem p poder
lativa às atividades na Area e para o encoraj~
de estabelecer a política geral sobre qualquer
mento do desenvolvimento progressivo do direito
questão ou assunto da competência da Autoriinteniaciorial neste domínio e sua codificação;
dade de conformidade çom as disposições pertinentes da presente C:onvenÇáo.
k) examinar os problemas de caráter geral re2. Além disso, a Assembléia tem os seguintes
laciQDad_os Ç-ºID_a_s ~vidades na Área, em partipoderes e funções:
cuJar o_s que se apresentem aos Estados em dea) eleger os membros do Conselho de conforsenyolvim~_pto,_~irn CQmc) os_p_roblemas de camidade com o Artigo 161;
ráter geral relacionados com as atividades na Área
b) eleger o Secretário-Geral dentre os candique se apresentem a Estados em virtude da sua
datos propostos pelo Conselho;
'-situação geográfica, em- particular aos Estado a
c) eleger, por recomendação do Conselho, os
sem _litoral ou em situação geográfica desfavomembros do ConselhO-de Administração da Emrecida;
presa, e o Diretor-Geral desta;
I) estabelecer, por recomendação--do Consed) criar, de conformidade com a presente Par- lho baseada no parecer da Comissão de Planejate, os 6rgãos subsidiários que julgue necessários mento Econômico, um sistema de compensação
para o exercicio das sua.s funções. Na composição QU_-ª_9otar outras medidas de assistência para o
destes 6rgãos devem ser tomados em devida con- _re~juste econômico de conformidade com o parágrafo 10 do artigo 151;
-ta o princípio da distribuição geográfica eqúitativa,
bem como-os interesses especiais e a necessim) suspender o exercício de direitos e privilédade de assegurar o concurso de membros quaJi- gios inerentes à qualidade de membro, nos ter- ·
ficados e competentes nas diferentes ·questões _11)0$ do artigo 185;
t&nicas de que se ocupem tais órgãos;
n) examinar_ qualquer questão ou assunto no
e) determinar as contribuições dos membros âmbito de competência da Autoridade e decidir,
para o orçamento administrativo da Autoridade de forma compatível com a distribuição de pode-

t"u.ação geogíáfic:a desfavcmcida, os Estados que
sejam grandes importadores das categorias de
minerais que venham a ser extraídos da Área,
os dos Estados que sejam produtores potenciais
de tais minerais, e os dos Estados menos desenvolvidos;
e) dezoito membros eleitoS -de ffiodo a asse:.
gurar o princípio de urna distribu.ição geográfica
eqüitativa dos lugares do Conselho _no seu conjunto, no entendimento de que cãda região geo~
gráfica conte, pelo menos, com um membro eleito em virtude da presente alínea. Para tal efeito
as regiões geográficas devem ser: África, América
Latina, Ásia, Europa Ocidental e outros Estados
e Europa -oriental (Socialista).
,
2. Na eleição dos membros do CoriselhO- de
conformidade com o parágrafo }9, a Assembléia
deve assegurar que:
a) os Estados semJitoral e aqueles em situação geográfica desfavorecida tenham uma representação, na medida do razoável, proporcional
a sua representação na Assembléia;
b) os Estados costeiros, em particular os Estados em desenvolvimento, que não preencham
aS _condições enunciadÇts nas alíneas a), b), c)
o.u d) do parágrafo ]9, tenham uma representação,
na medida do razoável, proporcional à _s.ua_ representação na.Ass_embléia;

i?'-
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c) cada grupo de Estados Partes que a ser
representado no ConselhO estej_a ~epresentado
pelos membros que sejam eventualmente _pro-

postos por esse grupo.
3. As eleições são efetuada"s nas sessões ordinárias da Assembléia. Cada membro do Conselho
é eleito por quatro anos, Contudo, na primeira
eleição o mandato de metade dos membros de
cada um dos grupos previstos no paiáQ-rafo

}9

é de dois anos.
.
4. Os merilbrós do Conselho podenÍ- ser reeJeitos, devendo, porém, ter-se em conta a -conveniência da rotação de membro_s.
_ _ =5. O Conselho fundona na sede da Autoridade e deve reunir-se com a freqüência requerida
pelos trabalhos da Autoridade, mas pelo menos
três vezes por ano.
6. O quorum é constituído pela maiçria dos
membros do Conselho.
7. Cada membro do Conselho dispõe de um
voto.
8. a) As decisões sobre questões de procedimenta serão tomadas por maioria dos membros
presentes e votantes.
b) As decisões_sobre as questões de fundo
que surjam em relação às alíneas o, g), h), i),
n), p) e v) do parágrafo 2• do artigo 162 e com
o artigo 191 serão tomadas por maioria de dois
terços dos membros presentes e votantes, desde
que tal maioria inclua uma maioria dos membros
do Conselho.
c) As decisões sobre as questões de fundo
que surjam em relação às disposições a seguir
enumeradas serão tomadas por maioria de três
qUartos dos membros presentes e votantes, desde
que tal maioria inclua uma_maioria dos membros
do Conselho: parágrafo 1o do_ arti~o 162; alíneas
a), b), c), d), e), 1), q), r), s) e t) do parágrafo
,29 do artigo 162; a]Úlea u) do parágrafo 29 do
artigo 162, nos casos de não-cumprimento por
parte de um contratante oü de um patrocinador;
alinea w) do parágrafo 2~ do arti~o 162, desde
que a obrigatoriedade das ordens dadas nos ter~
mos dessa aJínea não exceda 30 dias, salvo- se
confirmadas por uma decisão tomada de conformidade com a alínea d) deste parágrafo;_ alíneas
x), y) e z) do parágrafo 2~ do artigo 162; Parágrafo
2odo artigo 163; parágrafo 39 do artigo 174; artigo
11 do Anexo IV.
d) As decisões sobre as questões .de fundo
que surjam em relação às alíne_~ m} ~ p)_do
parágrafo 2° do artigo 162, bem como a aprovação de emendas à Parte XI serão tomadas por
consenso.
e) Para efeitos das alíneas d), O e g) do presente parágrafo, "consenso' significa ausência de
qualquer objeção formaL Dentro dos 14 dias seguintes à apresentação de uma proposta ao Conselho, o Presidente verificará Se haveria uma objeção formal à sua aprovação. Se o Presidente do
Conselho constatar que have_ria tal objeção criará
e convocará nos três dias seguintes uma Comissão de Conciliação, inteQrada por não mais de
nove membros do Conselho cuja presidência as~
sumirá, com o objetivo de conciliar as divergências e preparar urna proposta suscetível de ser
aprovada por consenso. A Comissão agirá imediatamente e relatará ao ConSelho nos 14 dias segujntes à sua constituição. Se a Comissào não
puder recomendar uma proposta suscetível de

seraprovadaporconsenso,indicaránoseurelatório os motivos que levaram à rejeição da proposta.
f) As decisões sobre as questões que não estejam enumeradas nas alineas precedentes e que
o Conselho esteja autorizado a tomar em virtude
das nonn.;J:s, regulamentos e procedimentos da
Autoridade ou a qualquer outro título, serão tomadas de confonnidade com as alíneas do presente
parágrafo especificadas nas normas, regulamen__ ,.tQs__e procedimentos da Autoridade ou, não sendo
ai especificadas, por decisão do Conselho tomada
_ por conSenSo, se possível anteCipadamente._
.g) Em caso de dúvida sobre se uma questão
_se incluí nas alíneas a), b), c) ou d}, a questão
será tratada como se estivesse incluída na alínea
__que __ exi_ge a maioria mais elevada ou consenso,
segundo o caso, a não ser que o Conselho decida
de outro modo por tal maioria ou consenso.
---9.--0--Conselho estabelecerá um procedimen_ to pelo qual um membro da Autoridade que não
_g_st.eja representado no Conselho possa enviar um
representante para assistir a uma sessão deste,
quando esse membro o solicitar ou quando o
--Conselho examinar urna questão que o afete particuJarmente. T~ r~presentante.. poderá participar
nos debates, mas sem direito de voto.
- J\!mGO 162
Poderes e funções
I· O Conselho é o 6rgã9 executivo da Autoridade. O t:onseJho tem o poder de estabelecer,
de conformidade com a presente Convenção e
as políticas gerais estabelecidas pela Assembléia,
as políticas específicas a serem seguidas pela Autoridade s.obre qualquer questão ou assunto de
sua competênda.
2. Além disso, o Conselho:
a) supervisíonará e coordenará a aplicação
das disposições da presente Parte sobre todas
as questões e assuntos da competência da Autoridade e alertará a Assembléia para os casos de
nãO-cumprimento;
____ IJ) proporá à Assembléia uma lista de candidatos para a eleição do Secretário-Geral;
c) recomendará à Assembléia candidatos para
a eleição dos membros do Conselho de AdminiStração da Empresa e do Diretor-Geral desta;
d) estabelecerá, quando apropriado, e tendo
em devida conta as exigências de economia e
eficiência, os órgãos subsidiários que considere
necessários para o exercício das suas funções,
de conformidade com a presente Parte. Na composição de tais órgãos subsidiários, será dada ênfase à necessidade de se assegurar o consenso
de membros qualificados e competentes nas matérias técnicas pertinentes de que se ocupem esses órgãos, tendo em devida conta o princípio
da distribuição geográfica eqüitativa e os interesses espe.ci~is;
e) adotará o seu regulamento interno, incluin~
do o método de designação do seu presidente;
f) concluirá. em nome da Autoridade e no âmbito d~ sua competência, com as Nações Unidas
ou com outras organizações intemadonaJs, acor~
dos sujeitos à aprovação da Assembléia;
g) examinará os relatórios da Empresa e transmiti-les-á à Assembléia com as suas recomendações;
h) apresentará à Assembléia relatórios anuais
e os relatórios especiais que esta lhe salidte;
I) dará diretrizes à Empresa de conformidade
com o artigo 170;
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J) apro'lará os plano,s de trabalho de conformidade com o artigo 6 do Anexo lll. O Conselho ·•
tomará uma decisão sobie cada plano de trabalho
nos 60 àias seguintes_~ sua apresentaçãQ pela
Comissão Jurídica e Técnica a. _uma sessão do
ConSelho, de conformidade com os seguintes
procedimentos:
i) quando a Comissão reComendar a aprova~ ~~.''
çâo de um plano de trabalho, este será conSiderado aprovado pelo Conselho, a menos que um ·~:::
membro do Conselho apresente ao Presidente
uma objeção especifica por escrito no prazo de
14 dias, na qual se alegue que não _foram cum~
pridos os requisitos do artigo 6 do Anexo lli. Se
houver uma objeçào aplicar-se-á o procedin1ento
de conciliação da alínea e) do parágrafo a~ do
artigo 161. Se, uma vez concluído o procedimento
de conciliação, a objeção ainda se mantiver, o
plano de trabalho será considerado como aprovado pelo Conselho, a_ menos que este o não
aprove por consenso dos seus membros~ eXcluindo qualquer Estado ou Estados que tenham apre-sentado o pedido ou patrocinado o peticionário;
ii) quando a ComissãO recomendar a não
aprovação de um plano de trabalho ou não fiZer
uma recome~dação, o Conselho pode aprová-lo -por maioria de três quartos dos membros presentes e votantes, desde que tal maioria inclua a maioria dos membros participantes na sessãoi
k) aprovará os planos de trabalho apresentados pela Empresa de conformidade com o artigo
12 do Anexo IV, aplicando, mutatis mutandfs. ,.-~
os procedimentos previstos na aJínea j);
•
. I) exercerá controle sobre as atividades da .. Area, de conformidade com o parágrafo 4" do .;:-..artigo 153 e com as normas, regulamentos e pro- cedimentos da Autoridade;
m) tomará, por recomendaçao da Comissão
de Planejamento Econôfuico e de conformidade
com a alínea h) do artigo 150, as medidas neces- "'~
sárias e apropriadas para proteger os.Estados em ~,{
desenvolvimento dos efeitos econômicos adversos_ especificados nessa alínea;
n) fará recomendações à Assembléia, com ba~
se nO parecer da Comissão de Planejamento Econõmico, sobre o sistema de compensação-ou ou- -,
tras medidas de assistência para o reajuste econômico como prevJsto no p.:2rágrafo 1O do artigo
151;
o) i) recomendará à Assembléia normas, regulamentos e procedimentos sobre a distribuição
eqüitativa dos benefícios financeiros e outros benefícios económicos derivados das atividades na
área e sobre Os pagamentos e contribuições feitos ) ~-.
nos termos do artigo 82, tendo particularmente .-t~ :.em conta os Interesses e necessidades dos Esta~ _:,~:
ç;los em desenvolvimento e dos povos que não -;;:tenham alcançado a plena independência ou oum
tro estatuto de autonomia;
ii) adotará_ e aplicará provisoriamente, até à
sua aprovação pela Assembléia, as normas, os~·.:.
regulamentos e os pr-ocedimentos da Autoridade, · ~-'rt
e quaisquer emendas aos mesmos, tendo em ~~t
conta as recomendações da Comissão Jurídica ;.,;_e Técnica ou de outro órgão subordinado perti- nente._ Estas normas, regulamentos e procedi~
mentes referir-se--ão à prosPecção, exploração e,..:;--~
aproveitamento na área e à gestão financefr<[l e~_;:::~:
administração interna da Autoridade. Será dada /c .
prioridade à adoção de normas, regulamentos e_..;.;.~
procedimentos para a exploração e aproveita- · ~
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mento de nódulos polimetálicos. As normas, regulamentos e procedimentos para a exploração
e aproveitamento de qualquer recurso que não
nódulos polimetálicos serão adotados dentro dos

três anos a contar da data de um pedido feito
à Autoridade por qualquer dos seus membros

para que os adote. Tais normas, regulamentos
e procedimentos permanecerão em vigor, a título

provisório, até serem aprovados pela Assembléia
ou emendados pelo Conselho à luz das opiniões
expressas pela Assemblêia;
p) fiscalizará a cobrança de todos os pagamentos feitos à Autoridade e devidos a esta e
relativos às atividadéS realiia:das nos termos da
presente Parte;
q) fará a seleção entre os peticionários de autorizações de produção de oonfonnidade com o
artigo 7'~ do Anexo III, quando ta] seleção for exigi-

da por essa disposição;
r-) apresentará à Assembléia, para aprovação,
·o projeto de orçamento anual da Autoridade;
s) fará à Assembléia recomendações sobre
políticas relativas a quaisquer questões ou assuntos da competência da autoridade;
t) fará à Assembléia, de conformidade com
o artigo 185, recomendações sobre a suspensão
do exercício dos direitos e privüégios inerentes
à qualidade de membro;
u) iniciará, em nome da Autoridade, procedimentos perante a Câmara de COritrOvérsia dos
Fundos Marinhos nos casos de não-cumprimento;
v) notificará a Assembléia da decisão da Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos relativa aos processos instituídos nos termos da allnea
u) e fará as recomendações que julgue apropria~
das acerca das medidas a_ serem tomadas;
w) emitirá ordens de emergência, inclusive or~
dens de suspensão ou de reajustamento das operações, a fim de prevenir qualquer dano grave
ao meio marinho corno conseqüência das atividades na área;
x) excluirá certas áreM do _aproveitamento por
contratantes ou pela Empresa, qUando provas
condudentes indiquem o risco de danos graves
ao meio marinho;
y) criará um órgão subsidiário para a elaboração de projetas de normas, regulamentos e procedimentos financeiros relativos:
i) à gestão financeira, de conformidade com
os artigos 171 a 175; e
li) a questões financeiras, de conformidade
com o artigo 13 e a alfnea c) do parágrafo 1<?
do artigo 17 do Anexo Dl;
z) estabelecerá mecanismos apropriados para
dirigir e supervisionar um corpo de inspetores
que devem fiscalizar as atividades na ârea para
determinar se a presente Parte, as normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade, bem co~
mo as cláusulas e condições de.qualquer contrato
celebrado com a mesma estão sendo cumpridos.
ARTIGO 163

Órgãos do Conselho
1. São criados, como órgãos do Conselho:
a) uma Comissão Jwidica. e Técnica;
b) uma Comissão de Planejamento EconômiR
CO;

2. Cada Coin[ssã-o é-composta de 15 membros
eJeitos pelo Conselho entre os candidatos apre..
sentados pelos Estados Partes. Contudo, o CanseM

lho pode, se necessário, decidir aumentar o número de membros de qualquer das Comissões,
tendÕ em devida conta as exigências de economia
e_ eficiência.
3. Os membros de uma Comissão devem ter
qualificações adequadas no âmbito de competência dessa Comissão. Os Estados Partes devem
propor candidatos da mais alta competência e
integridade que possuam qualificações nas matérias pertinentes, de modo a assegurar o funcionamento eficaz das Comissões.
4. Na eleição dos membros das Comissões
deve ser tomada em devida conta a necessidade
de uma distnbuição geográfica eqüitativa e de
uma representaçãO de interesses especiais.
S. Nenhum Estado Parte pode propor mais de
um candidato para a mesma Comissão. Nenhuma pessoa pode ser- eleita para mais de uma
Comlssãõ.
-6. Os membros das Comissões são eleitos por
cinco anos. Podem ser reeJeitos para um novo
mandato.
7. Erri caSo de falecimento, im::apacidade ou
renúncia de um membro de uma Comissão antes
de ter expirado o seu mandato, o Conselho elegerá um membro da mesma região geográfica ou
categoria de interesses, que exercerá o cargo até
ao termo desse mandato.
8. Os membros das Comissões não devem ter
interesses financeiros em qualquer atividade relacionada com a exploração e aproveitamento na
-area. Sob reserva das suas responsabilidades perante as Coróissões a que pertencerem, não revelarão, nem mesmo após o termo das suas funções, qualquer segredo industrial, qualquer dado
que seja propriedade industrial e que seja transferido para a Autoridade de conformidade com o
artigo 14 do Anexo lll, bem como qualquer outra
informação confidencial que chegue ao seu conhecimento em virtude do desempenho das suas
funções.
9. Cada Comissão exercerá as suas funções
de conformidade com as orientações e diretrizes
adotadas pelo ConseJho.
10 Cada Comissão deve elaborar e submeter
à aprovação do Conselho as normas e os regulamentos necessários ao desempenho eficaz das
suas funções.
11. Os procedimentos para a tomada de deci~
sões nas Comissões devem ser estabelecidos pelas normas, regulamentos e pro<:edimentos da
Autoridade. As recomendações ao Conselho devem ser acompanhadas, quando necessário, de
um resumo das divergências de opinião nas Comissões.
12. Cada Comissão deve exercer normalmente
as suas funções na sede da Autoridade e reunir-se
com a freqüência requerida pelo desempenho eficaz. das suas funções.
13. No exercício das_ suas funções, cada Comissão pode consultar, quando apropriado, uma
outra Comissão, qualquer órgão competente das
- J'fãÇOes Unidas ou das suas agências especia~
lizadas ou qualquer organização. internacional
-com competência sobre o assunto objeto de consulta.
ARTIGO 164
Comissão de Pla.nejamento Econômico

1. Os membros da Comissão de Planejamento
Económico devem possuir as qualifiCações ade-
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quadas, designadamente em matéria de atividades mineiras, de gestão de atividades relacionadas
com os recursos minerais, de comércio internacional ou de economia internacional. O Conselho
deve procurar que a composição da Comissão
reHita todas as qualificações pertinentes. A Comissã.o deve incluir pelo menos dois membros dos
Estados em çlesenvolvimento cujas exportações
das categorias de minerais a serem extraídos da
área tenham conseqüências importantes nas suas
economias.
2. A Comissão deve:
a) propor, a pedido do Conselho, medidas pa~
ra aplicar as decisões relativas às atividaçles na
área, tomadas de c;onformidade com a presente
Cõhvenção;
b} examinar as tendências da oferta, da procura e dos preços dos minerais que possam ser
extraídos da área, bem como os fatores que os
influenciem, tendo em conta os interesses dos
países importadores e dos países exportadores
e, em particular, dos que entre eles forein Estados
em desenvolvimento;
.
c) examinar qualquer situação suscetível de
provocar os efeitos adversos referidos na alínea
h) do artigo 150 e -para a qual a sUa atençãO
tenha sido chamada pelo Estado Parte ou pe~os
Estados Partes interessados e fazer as recomendações apropriadas ao Conselho;
d) propor ao Conselho, para apresentação à
Assembléia. nos termos do parágrafo 1Odo artigo
151, um sistema de compensação ou outras me..
didas de assistência pata o reajuste econômico
em favor dos Estados em desenvolvimento que
sofram efeitos adversos como conseqüência das
atividades na área. A Comissão deve fazer ao Conselho a~ re<:omendaçõ~_ necessárias para a aplicação dos sistema ou das medidas tomadas pela
Assembléia, em casos concretos.
ARTIGO 165

Comissão Jurídica e T@cnlca
1. Os membros da Comissão Jurídica e Técnica devern Possuir as qualificações adequadas
designadamente em matéria de exploração, apro-veitamento e tratamento ~e_ minerais, oçeanolo-gia, proteçâo do meio marinho ou assuntos eco~
nômicos oujurklicos relativos à mineração oceâ~
nica e outros domínios conexos. O Conselho deve.
procurar que a composição da Comissão reflita
todas as qualificações pertinentes.
2. A Comissão deve:
a) fazer, a pedido do Cõnselho, recomenda~
ções relativas ao exercício _das funções. qa Auto-ridade;
b) examinar os pianos de-trabalho formais escritos relativos às atividades na área, de conformidade com o parágrafo 3° -do artigo 153, bem
cOmo fazer recomendações apropriadas ao Conselho. A CoriliSsão deVe fundamentar as suas recomendações unicamente nas disposições do
Anexo III e apresentar relatório completo ao Conselho sobre o assunto;
c) supervisionar, a pedido do Conselho, as atividades na área, em consulta e colaboração,
quando necessário; -c6in-qualquer entidade o_u
pessoa que realize tais atividades, ou com o Esta~
do ou Estados interessados. e relatar ao Conselho;
_ct> Preparar avaliações _da_s conseqüências
ecológicas das atividades na área;
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e) fazer recomendações ao Conselho sobre
a proteção do meio marinho, tendo em conta
a opinião de peritos reconhecidos na matéria;
f) elaborar e submeter ao Conselho as normas, regulamentos e procedimentos referidos na

alínea o) do parágrafo

2~

do artigo 162, tendo

em conta todos os fatores pertinentes, irtcluindo

a avaliaç!o das consequêndâs ecológicas das atividades na área;
g) examinar continuamente tais normas, regulamentos e procedimentos e, periodicamente, recomendar ao Conselho as emendas que julgue
necessárias ou desejáveis;
h) fazer recomendações ao Conselho relativas
ao estabelecimento de um programa de controle
sistemático para, regularmente, observar, medir,
avaliar e analisar, mediante métodos científicos
reconhecidos, os riscos ou as cOnseqüências da
poluição do meio marinho, provenientes de atividades na área, assegurar-se de que a regulamentaç21o vigente seja adequada e cumprida, bem
como coordenar a execução do programa de controle sistemático aprovado pelo Conselho;
i) recomendar ao Conselho de conformidade
com a presente Parte e com os anexos pertinentes
o inicio, em nome da Autoridade, de procedi~
mentes perante a Câmara de controvérslas dos
Fundos Marinhos tendo particularmente em con~
ta o artigo 187;
j) fazer recomendações ao Conselho relativas
às medidas a tomar sobre uma decisão da Câtna~
ra de Controvérsias dos Fundos Marinhos nos
procedimentos iniciados em virtude da alínea I);
k) recomendar ao Conselho que emita ordens
de emergência, inclusive ordens de suspensão
ou de reajuste de operações, a fun de prevenir
qualquer dano grave ao meio marinho decorrente
das atividades na área. O Coriselho deve examinar
tais recomendações com caráter prioritário;
I) recomendar ao Conselho que exclua certas
áreas dO aproveitamento por contratantes ou pela
Empresa, quando provas concludentes indiquem
o risco de danos graves ao meio marinho;
m) fazer recomendações ao Conselho sobre
a direç:ão e supervisão de um corpo de inspetores
que devem fiscalizar as atividades na ârea, para
determinar se as disposições da presente Parte,
as normas, regulamentos e procedimentos da Au~
toridade, bem como as cláusulas e condições de
qualquer contrato celebrado com a mesma estão
sendo cumpridos;
·
n) calcular o teta de produção e, em nome
da Autoridade, emitir autorizações de produção
nos termos dos parágrafos 2 a 7 do artigo 151,
depois de o .Conselho ter feito a neces~a- _sele~
ção entre os petidoriáriOs de: cOnformidade com
o artigo 7 do Anexo rn.
3. No desempenho das suas funções de supervisão e inspeção, os membros da Comissão serão
acompanhados por um representante desse Estado ou parte interessada, a pedido de qualquer
EstadO Parte ou de outra parte interessada.
SUBSEÇÃOD
O Secretariado
ARTIGO !66
O Secrebpiado

1. O Secretariado da Autoridade compreende
um Secretário-Geral e o pessoal de que a Autori-

dade possa necessitar.
2. O Secretário-Geral será eleito pela Assembléia para um mandato de quatro anos, dentre
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os cancfidatos propostos pelo Conselho e poden~
do ser reeleito.
3. O Secretário~Geral será o mais alto funcfonário administrativo da Autoridade e, nessa qualidade~ participará em todas as reuniões da Assembléia, do ConseJho e de qualquer órgão subsi~
diário, e desempenhará as demais funções admi~
nistrativas de que for incumbido por esses órgãos.
4. O Secretário~Geral apresentará à Assembléia um relatório anual sobre as atividades da
Autoridade.

nos termos da alínea b) do parágrafo 2~ do artigo
153 e lesadas por tal não-cumprimento, submetido pela Autoridade contra o funcionário em cau~
sa perante um tribunal designado pelas normas,
regulamentos e procedimentos da Autoridade. A
parte lesada terá o direito de participar no preces~
so. Se o tribunal o recomendar, o Secretârio~Geral
demitirá o funcionário em causa.
4. As normas, regulamentos e procedimentos
da Autorfdade incluirão as disposições necessárias para a aplicação do presente artigo.

ARnGo 167

ARTIGO 169
ConsuJta e cooperação com as organizações

O pessoal da Autoridade
I. O pessoal da Autoridade é composto de funcionários qulllificados nos domínios científico e
técnico, e demais pessoal necessário ao desempenho das funções administrativas da Autoridade.
2. A consideração dominante ao recrutar e
contratar o pessoaJ e ao determinar as suas condi~
ções de emprego será a necessidade de assegurar
o mais a1to_grau de eficiência, competênda e inte~
gridade. Ressalvada esta consideração, ter~se-á
em devida conta a importância de recrutar o pes~
soal numa base geográfica tão ampla quanto pos~
sível.
_3. _Q pessoal é nomeado pelo Secretário-Geral.
As modalidades~ condições de nomeação, remuneração e demissão do pessoal devem ser conforM
mes com as normas, regulamentos e procedi~
mentãS da Autoridade.
ARTIGO 168

Caráter fntemadonal do Secretariado
I. No cumprimento dos seus deveres, o Se~
cretário Geral e o pesSoal da Autoridade não solici~
tarão nem reçeberão instruções de qualquer governo nem -de nenhuma outra fonte estranha à
Autoridade. Abster~seMão de qualquer ato que possa afetar a sua condição de funcionários interna~
danais, responsáveis unicamente perante a Autoridade. Todo o Estado~ Parte compromete-se a
respeitar o caráter exclusivamente internacional
das funções do Secretárlo·Geral e do pessoal e
a não proClú"ar influenciá~los no desempenho das
suas funções. Qualquer não-cumprimento, por
parte de um funcionário, das suas responsabi~
!idades será submetido a um bibunal admínisM
trativo apropriado, como previsto nas normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade.
2.-. O Secretário~Geral e o pessoal não devem
ter interesses financeiros em quaisquer atividades
relacionadas com a exploração e aproveitamento
na Área. S.ob reserva das suas responsabilidades
perante a Autoridade, não revelarão, mesmo após
o termo das suas funções, qualquer segredo industrial, qualquer dado que seja propriedade industrial e que seja transferido para a Autoridade
de conformidade com o artigo 14 do Anexo 111,
bem como qualquer outra informação confiden~
cial que chegue ao seu conhecimento em virtude
do desempenho das suas funções.
3. O não~cumprimento, por parte de um fun~
donãrio da Autoridade, das demais obrigações
enunciadas no parágrafo 29, deve ser, a pedido
de um Estado Parte, ou de uma pessoa física
ou jurídica1•J patrocinada por um Estada Parte
•
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~~a jurídica. singulat ou colectiva - em uso nos demais
paises de ex~iio portuguesa.

internacionais e não-governamentais
L b Secretá.Íio~Geral concluirá, nÕs ãssuntos
da competência da Autoridade e com a aprovação
do Conselho, ajustes apropriados para consulta
e cooperação com as organiZações internacionais
e não~govemamentais reconhecidas pelo Conselho Econôrnico e Social das Nações Unidas.
2: - Qualquer organização com a qual o Secretário~Geral tiver concluído um ajuste, nos termos
do parágrafo 19, Pode designar representantes pa~
ra assistirem como observadores às reuniões dos
órgãos da Autoridade, de conformidade com o
regulamento interno destes órgãos. Serão estabelecidos procedimentos para que essas organizações dêem a conhecer a sua opinião nos casos
apropriados.
.
3. O Secretário~Ge"ral pode diStribuir aos Estados-Partes relatórios escritos, apresentados pelas
organizações nãa~govemamentais referidas no
parágrafo 19, sobre os assuntos que sejam da
sua competência especial ou se relacionem com
o trabalho da Autoridade.
SUBSEÇÁOE

A EMPRESA
ARTIGO 170
A Empresa
1. A Empresa é o órgão da Autoridade que
reaJizará diretamente as atividades na Área, em
aplicação da· alínea a) do parágrafo 29 do artigo
153, bem como o transporte, o processamento
e a comercialização dos minerais extraídos da
Área.
2. No quadro da personalidade jurídica internacional da Autoridade, a Empresa térá a capad~
dade jurídica prevista no EstatutO que figura no
Anexo lV. A Empresa agirá de conformidade com
a presente Convenção e com as normas, regula~
mentos e procedimentos da ~utoridade, bem como com as políticas gerais estabeleddas pela Assembléia e estará sujeita às diretrizes e ao controle
do Conselho.
3. A Empresa terá a sua instalação principal
na sede da Autoridade.
4. A Empresa será _dotada, de conformidade
com o parágrafo 2~ do artigo 173 e o artigo 11
do Anexo N, dos fundos necessários ao desem~
penha das suas funções e receberfl a tecnologia
previstã nO artigo 144 e nas demais disposições
pertinentes da presente Convenção.
SUBSEÇÃO F
Recursos financeiros da Autoridade

ARTIGO 171
Recui"Sos Financeiros da Autoridade
Os recursos financeiros da Autoridade inclui·
rão;

--~- - --~ -----~~~---'-------"-·
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a) as contribuições dos membros da Autoridade, fixadas de __conformidade com a alínea e)
do parágrafo 29 do artigo 160;

b) as receitas da Autortdade provenientes das
atlvidades na Área, de conformidade com o artigo
13 do Anexo UI;
c) os fundos transferidOs da Erilpresa, de con~
formidade com o artigo 1O do Anexo IV;
-

d) os empréstimos contraidqs._nos termos do
artigo 174;
e) as contrlbuiç:ões voluntárias dos membros

ou de outras entidades; e
_
f) os pagamentos efetua._dos, de conformidade
com o parágrafo 10 cio artigo 151, a um fundo
de _compensação cujas fontes devem ser recomendadas pela Comissão de Planejamento Económico.
ARTIGO 172
Orçamento anual da Autoridade
O Sec_retário-Geral pr~_arará o projeto de orça·

mento anual da Autoridade e submetê-lo-á ao
conselho. Este examin~á o projeto de orçamento
anual e submetê-Jo-á à Assembléia cõm as respect:Was recomendações de c;onformidade com
a alínea h) do parágrafo 2° do artigo 160.

Des-

ARTIGOJ73

da Autoridade
1. As contribuições referidas na alíne{l. a) do
artigo 171 serão depositadas numa conta especial
para satisfazer as despesas administrativas da Autoridade, até que ela disponha de fundos suficientes provenientes de outr.:,:s fontes para cobrir essas
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ficados todos os anos por um auditor independente designado pela Assembléia.
SUBSEÇÃOG

Estatuto juricllco, privilégios e Imunidades
ARTIGO 176

Estiituto Jurídico
-A--Autoridade tem personalidade jurídica internacional e a capacidade jurídica necessária ao
exercido das suas· funções e à consecução dos
seus objetivos.
ARTIGO 177

Privilégio e Imunidades

-A Autoridade, a fim de poder exercer as suas
funções, goza, no território de cada Estado-Parte,
dos privilégios e imunidades estabelecidos na pre~
--sente subseção. Os privilégios e imunidades relativos à Empresa são os estabelecidos no artigo
13 do Anexo IV.
ARTIGO 178

. Jmqnldad.!O de jurlscllçlio e de execução
A Autoridade, os seus bens e haveres gozam
de imunidade de jur-isdição e de ~cução, salvo
mrmedida em que a Autoridade renunde expressamente a esta imuriidade num caso particular.
ARTIGO 179
Inlinôdade de busca ou de qualquer fonna
de detenção

Os bens e haveres da Autoridade, onde quer
que se encontrem e independentemente de quem
os tiver em seu poder, gozam de Ununidade de
busca, requisição, confi.scação, expropriação ou
de qualquer outra forma de detenção por_ ação
executiva ou legislativa.

despesas.
2. Os fundos da Autoridade déstinar:s~ao,
em primeiro lugar, a cobrir -as despesas administrativas. À exceção das contribuições referidas na
alínea a) do artigo 171 , os fundos restantes depois
de cobertas 3$ Qespesas admin(strativas poderão,
ARTIGO 180
lnter alia:
Isenção de restrições, regulamentação,
a) ser distnbuídos de conformidade com o arcontrole e moratórias
tigo 140 e com a alínea g) dq_ parágrafo 29 do
Os
bens
e
haveres da Autoridade estão isentos
artigo 160;
de qualqer tipo de restrições, regulamentação,
b) ser utilizados para proporcionar fundos à
controle e moratórias. _
Empresa, de conformidade com o parágrafo 49
do ortigo 170;
. ARTIGO 181
c) ser utilizados para compensar os Estados . Arquivos e comunicações
oficiais da Autoem desenvolVimento de_çonJormidade com o paridade
rágrafo 49 do artigo 151 e com a aJínea 1) do
1. Os arquivos dei Autoridade são invioláveis,
parágrafo 2 9 do_artlgo 160.
ai-Ide- quer que se encontrem.
ARTIGO 174
2. Os dados que sejam propriedade industria],
Capacidade da Autoridade para contrair emos dados que constituam segredo industrial e as
préstimos
informaçõc.s análogas, bem como os processos
do pessoal não são colocados em arquivos aces1. A Autoridade tem capacidade para contrair
síveis ao público.
empréstimos.
_
3. No que se refere às comunicações oficiais,
2. -A Assembléia fiXará os limites da c:apaci-cada Estado-Parte concederá à Autoridade um
dade da Autoridade para contrair empréstimos,
tratamento não menos favorável do que o ·conceno regulamento financeiro que adotará de c:onfordido por esse Estado a outras organizações intermidade com a aJínea f) do parágrafo 29 do artigo
nacionais.
160.
3. O Conselho exercerá o-poder de contrair
ARTIOO 182
os empréstimos da Autoridade.
Privilégios e Imunidades de pessoas Ugadas
4. Os Estados-Pa_rtes não sel;'ão responsáveis
à Autoridade
pelas dívidás da Autoridade.
ÜS-~epreséntantes· dQs ~dos-Partes que asARTIGO 175
sistam a reuniões da Assembléia, do Conselho
Verlllcaçáo anual das contas
ou dos órgãos da Assembléia ou do Conselho,
bem como Sec;retário-GeraJ e o pessoal da AutoriOs registras, livros e con~s __ da Autoridade, in:dade, gozam no tenitório de cada Estado-Parte:
.s!.':-'Sive os relatórtos financeiros anuais, serão veri-
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a) de imunidade de jurisdição e. de execução
no que respeita a atas pl-aticados no exercido
das suaS funções, salvo na medida ein que o
Estado que representain ou a Autoridade, conforme o caso, renuncie expressamente a esta imunidade num caso particular;
b) não sendo nacionais desse Estado Parte,
das mesmas isenções relativas a restrições de
imigração, a fonnalidades de inscrição de estrangeiros e a obrigações do serviço nacional, das
mesmas facilidade~ em tTHltéria de reStrições
cambiais e do mesmo tratamento no que respeita
a facilidades de viagem que esse Estado conceder
aos representantes, funcionários e empregados
de categoria equivalente de outros Estados Partes.
ARTIGO 183

Isenção de Impostos e de direitos aHandegários
1. No âmbito das suas atividades oficiais, a
Autoridade, seus haveres, l;>ens e rendimentos
bem como as suas operações e tr~ções autorizadas pela presente Convenção ficarão isentos
de qualquer imposto direto e os bens importados
oU exportados pela Autoridade para seu uso oficiaJ
ficarão_ isentos de qualquer direito aduaneiro. A
Autoridade não reivinàic;:ará isenção de taxas correspondentes a encargos por seiViços prestados.
2. Quando a compra de bens ou serviços de
um valor considerável, necessários às atividades
oficiais da Autoridade, for efetuada por esta, ou
em seu nome, e quando o_ preço de tais bens
ou serviços incluir impostos ou direitos, os Estados Partes tomarão, na medida do passivei, as
medidas apropriadas para conceder a isenção de
tais impostos ou direitos ou para assegurar o seu
reembolso.~ mercadorias importadas ou adquiridas sob o regime de isenção pievisto no presente
artigo não devem ser vendidas nem de outro modo alienadas no território do Estado Parte que
tiver concedido a isen_ção, exceto em condiçQes
acordadas com esse Estado Parte.
3. Os Estados Partes não cobrarão d.ireta ou
ind.iretamente neohum imposto sobre os vencimentos, emolumentos ou outros pagamentos feftos pela Autoridade ao Secretário-<ieraJ e aos funcionários da Autoridade, bem como aos peritos
que re_ali:zem missões para a Autoridade, que n6o
sejam nacionais desses Estados.

SUBSEÇÃOH
Suspensão do exercido de direitos e de
privilégios elos membros
ARTIGO 184
Suaperisáo do exerácto do dkelto de voto

O:ualquer Estado Parte, que esteja em atraso
no pagamento das suas contribWções financeiras
à Autoridade, não poderá votar quando o montante das suas dívidas for igual ou superior ao
total das contribuições devidas para os dois anos
antertores completos. Contudo, a Assembléia, poderá autorizar esse membro a votar, caso verifique
que a morá" é devida a drcunstâncias alheias à
sua vontade.
ARTIGO 185
Suspensão do exerddo de direitos e prl.vfléglos
Inerentes à qualklade de membro

1. QuaJquer EstadO Parte, que tenha violado
grave e persistentemente as disposições da .,ere-
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sente Parte poderá, por recomendação do Conselho, ser suspenso pela Assembléia do exercício
de direitos e privilégios inerentes à qualidade de
membro.

2.

Nenhuma decisão pode ser tomada nos

termos do parágrafo 1~", até que a Câmara de
Controvérsias dos Fundos Marinhos tenha deter~

minado que um Estado Parte violou grave e persistentemente as disposições da presente Parte.
SEÇÃ05

Solução ele controvérsias e pareceres
consultivos

ARTIGO 186
Câmara de ControvMo!as dos Fundos Mari-

nhos
do Tribunallntemadonal do Direito do Mar
O estabelecimento da Câmara de Controvérsias
dos Fundos Marinhos e o modo como exercerá

a sua competência serão regidos pelas disposições da presente seção, da Parte XV e do Anexo
'II.
ARTIGO 187

Competência da Câmara de Controvéndu
dos Fundos Marinhos
A Câmãra de Controversras dOs-FUrldos Marinhos terá oompetênda, nos 'termos da presente
Parte e dos Anexos com elci relacioilados para
solucionar as seguintes categorias de controvérsias referentes a atividades na Área:
a) controvérsias entre Estados Partes relativas
à interpretação ou aplicação da presente Parte
e dos Anexos com ela relacionadas;
b) controvérsias entre um Estado Parte e aAu~
torldade relativas a:
i) atas ou Ómissões da Autoridade ou de um
Estado Parte que se alegue constituirem vlolaçllo
das disposições da presente Parte ou dos Anexos
com ela relacionados, ou das nonnas. regulamen~
tos e procedimentos da Autoridade adotados de
conformidade com as mesmas disposições; ou
ii) atas da Autoridade que se alegue constituirem abuso ou desvio de poder;
c) controvérsias entre partes num contrato,
quer se trate de Estados Partes, da Autoridade
ou da Empresa, de empresas estatais e de pessoas tisicas ou jurídicas• referidas na alínea b)
do parágrafo 2' do artigo 153, relativas a:
i) interpretação ou exet:uçãó de um contrato
ou de um plano de trabalho; ou
ü) atas ou omissões de uma parte no contrato
relacionados com atividades na Área que afetem
a outra parte ou prejudiquem diretamente os seus
legítimos interesses;
d) controvérsias entre a Autoridade e um candidato a contratante que tenha sido patrocinado
por um Estada, nas termos da alinea b) do parágrafo 29 do artigo 153, e preenchido devidamente
as cond1ções estipuladas no parágrafo 6"' do artigo
49 e no parágrafo 29 do artigO p do Anexo nr,
relativas a uma denegação de um contrato ou
a uma questão jurldica suscitada na negociação
do contrato;
e) controvérsias entre a Autoridade e um Estado Parte, uma empresa estatal ou uma pessoa
tisica ou jurídica• patrocinada por um Estado Parte nos termos da alínea b) do parágrafo 2 do
• pessoM

jurfdlc11s, singul11res ou colectivas- em uso nos de·
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artigo 153, quando se aJegue que a Autoridade
incotTeu em responsabilidade rios termos do artigo 22 do Anexo m.
f} quaisquer outras controvérsias relativamente às quais a competência da Câmara esteja expressamente prevista na presente Convenção.
ARTIGO 188

SubmJssão de controvérsias a uma câmara
especial do
Trlbunallntemadonal do Dlrelto do Mar ou
a uma

câmara ad hoc da Câmara de Controvérsias

dos
Fundos Marinhos ou a uma arbitragem
comercial obrigatória
1. As controvérsias entre Estados Partes referidas na alínea a) do artigo 187 podem ser submetidas:
a) a pedido das partes na controvérsia, a uma
câmara especial do Tribunal Intemadonal do Direito do Mar constituída de conformidade com
os artigos 15 e 17 do Anexo VI; ou
b) a pedido de qualquer das partes na controvérsja, a uma câmara ad hoc da Câmara de Con~
trovérsias dos Fundos Marinhos constituída de
conformidade com o -ªrtigo 36 do Anexo VI.
2. a) As controvérsias relativas à interpretação
ou execuçáo de um contrato referidas na subalinea i} da alínea c) do artigo 187 serão subme-tidas, a pedido de qualquer das partes na controvérsia, a uma arbitragem comercial obrigatória,
salvo acordo em contrário das partes. O tribunal
arbitral comercial, a que a controvérsia seja submetida, não terá jurisdição para decidir sabre
qualquer questáo de interpretação da presente
ConvenÇãO. Quándo a controvérsia suscitar também uma questão de interpretação da Parte XI
e dos Anexos com ela relacionados relativamente
às atividades na Área, essa questão será remetida
à Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos
para decisão.
b) Se, no iníciO ou no deC:Urso de tal arbitragem, o tribunal arbitral comercial determinar, a
pedido de uma das partes na controvérsia ou por
iniciativa própria, que a sua decisão depende de
uma decisão da Câmara de Controvérsias dos
Fundos Marinhos, o tribunal arbitral remeterá tal
questão à Câmara para esta se pronunciar. O
trlbunaJ arbitral proferirá em seguida sentença de
conformidade com a decisão _d_a_Càmara de Controvérsias dOs FUndos )~anrlhos.
c) Na ausência de disposição no contrato so-bre o procedimento arbitral a ap~car a uma controvérsia, a_arbitragem processar-se-á de conformidade com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas sobre o Díreito Comerciai
Internacional (ONCJTRAL) ou com quaisquer outras regras de arbitragem sobre a matéria estabelecida nas normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade, salvo acordo em contrário das
partes na controvérsia.
ARTIGO 189
Umitação ~ competência rel;ativa a
dedsõe& da AutoJidade
A Câmara de Controvérsia dos Fundos Marinhos não terá competência para se pronundar
sobre o exercício pela Autoridade dos poderes
discricionários que lhe são conferidos pela presente Parte; em nenhum caso a Câmara se substituirá à Autoridade no eXercício dos poderes discrl-
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cionários desta. Sem prejuízo do dlsposto no artigo 191, a Câmara de Controvérsias dos Fundos
Marinhos, ao exercer a sua competência nos termos do artigo 187, não se pronunciará sobre a
questão_ da conformidade com a presente Conven-ção das nonnas, regulamentos e procedimen~
tos da Autoridade, nem declarará a invalidade de
tais normas, regulamentos e procedimentos da
Autoridade em casos particulares estaria em con~
flito com as obrigações contratuais das partes
na controvérsia ou com as obrigações emergentes da presente Convenção, bem como decidir
os pedidos relativos a abuso ou desvio de poder
e pedidos por perdas ou danos ou outras indenizações a serem devidas à parte interessada por
não-cumprimento pela outra parte das suas obrigações contratuais ou emergentes da presente
-Convehção.
AR11GO 190
Participação e intervenção nos procedimen-

tos
pelos Estados Partes patrocinadores
1. Se uma pessoa tisica ou juridlca* for parte
em qualquer das controvérsias referidas no artigo
187, o Estado patrocinador será disso notificado
e terá o _direito de participar nos procedimentos
por meio de declarações escritas ou orais.
2. Se, numa controvérsJ'a mencionada na a)fnea c) do artigo 187, for intentada uma ação contra um Estado Parte por pessoa física ou jurídica•,
patrocinada por outro Estado Parte, o_ Estado contra o qual a ação for intentada poderá requerer
que o Estado que patrocina essa pessoa intervenha no procedimento em nome da mesma. Não
ocorrendo tal intervenção, o Estado contra o qual
a ação é intentada poderá fazer-se representar
por essa pessoa jurídica• da sua nacionalidade.
ARTIGO 191
Pareceres consultivos
A Câmara de Controvérsias dos Fundos Mãrinhos emitil-á, a pedido da Assembléia ou do Conselho, pareceres consultivos sobre questões jurídicas que se suscitem no âmbitq das s~as atividades. Tais parecereS serão emitidos com caráter
de urgência.
PARTE XII

Proteção e preservação do meio marinho
SEÇÃO 1
Disposições gerais
ARTIGO !92
Obrigação geral

Os Estados têm a obrigação de proteger e pre-servar o meio marinho.
ARTIGO 193

Direito de soberania dos Estados para aproveitar

os seus recursos naturais
Os Estados têm o direito de soberania para
aproveitar os seus recursos naturais de acordo
com a sLiã política em matéria de meio ambiente .
e de confonnidade com o seu dever de protegêr. ,
e preservar o meio marinho.
'
• pessoa jurldlc11, singular ou coletiva - em uso nos demais
paises de expre:ssão portugues~~.
• pess~ coletiv11 - em uso nos demais pajses de e;.ci>ressâo
portuguesa.
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ARTIGO 194

ARTIGO 195

Medidas para prevenir, reduzir e

Dever de não transferir danos ou riscos
ou de não transfonnar um tipo
de poluição em outro

controlar' a poluição do melo marinho
1. Os Estados devem tomar, individual ou
conjuntamente, como apropriado, todas as medidas compatíveis com a presente Convenção que
sejam nec:essárias para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho, qualquer que

sej.a a sua fonte, utilizando para este fim os meios
mais viáveis de que disponham e de conformidade com as suas possibilidades, e devem esforçar-se por hannonJzar as sua_$_ políticas a esse
respeito. _
_
____________ _
2. Os EStados devem tomar todas med-idas
necessárias para garantir que as atividcldes sob
sua jurisdição ou controle se efetuem de modo

as

a não causar prejufzos por poluição a outros Estados e ao seu meio_ambieJ)te, ~ __que a poluição
causada por incidentes 01.1 atividades sob sua jurisdição ou controle não se estenda além das
áreas onde exerçam direitos de soberania, de conformidade com a presente Convenç.ão.
3. As medidas tomadas, de acordo com apresente Parte, devem referir-se a todas as fontes
de poluição do meio marinho. Estas medidas de-vem incluir, inter alia, as destinadas a reduzir
tanto quanto possíve~
a) a emissão de substâncias tóxicas, prejudiciais ou nocivas, especiaJment_e as não degradáveis, provenientes de fontes terrestres, provenientes da atmosfera ou através dela, ou por alijamento;
b) apoluiçãoprovenientedeembarcações,emparticular medidas para prevenir acldentes e enfrentar situações de emergência, garantir a segurança das operações no mar, prevenir descargas
intencionais ou não e regulamentar o projeto,
construção, equipamento, funcionamento e tripulação das embarcações;

c) a poluição proveniente de instalações e djs.;
positivos utilizados na exploração ou aproveitamento dos recursos naturais elo leito do mar e
do seu subsolo, em particular medidas para prevenir acidentes e enfrentar situações de emergência,
garantir a segurança das operações no mar e
regulamentar o projeto, construção, equipamento, funcionamento e tripulação de tais instalações
ou dispositivos;
d) a pqluição proveniente de outras insta1ações e dispositivos que funcionem no meio marinho, em particular medidas para prevenir acidentes e enfreptar situações de emergência, garantir
a segurança das operações no mar e regulamentar o projeto, construção, equiparnen.to, funciona·
mento e tripulação de tais instalações ou dispositivos.
4. Ao tomar medidas para prevenir, reduzir ou
controlar a poluição do meio marinho, os Estados
devem éilister-se de qualquer ingerência injustificável nas atividades realizadas por outros Estados no exercício de dkeitos e no cumprimento
de deveres de conformidade com a presente Convenção.
,
5. As medidas tomadªs_ de conformidade com

a presente Parte devem incluir a:s necessárias para
proteger e preservar os ecossistemas raros ou
frágeis, bem como a habJtat de espécies e outras
formas de vida marinha em vias de- extin~ão,
ameaçadas ou em perigo.

Ao tomar medidas para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho, os Estados
devem agir de modo a não transferir direta ou
indiretamente os danos ou riscos de uma zona
para outra ou a não transformar um tipo de polui·
ção em outro.
ARllClO 196

(IWização de tecnologias ou Introdução de
espédes estranhas ou no~
1. OS-Estados devem tomar todas _as medidas
necessárias para prevenir, reduzir e cantrola,r a
poluição-do meio marinho resultante da utilização
de tecnologias sob sua_jurisdição ou controle, oU
a introdução intencional ou acidental num setor
determinado do meio marinho de espécies estranhas ou novas que nele possam provocar mudanças importantes ou prejudiciais.
2. O disposto no presente artigo não afeta a
aplicação da presente Convenção no que se refere
à prevenção, redução e controle da poluição do
meio marinho.
SEÇÃ02
Cooperação mundial e regional
ARTIGO 197

Cooperação no plano mundial ou regional
Os Estados devem cooperar no plano mundial
e, quando apropriado, no plano regional, diretamente ou por intermédio de organizações internacionais competentes, na formulação e elaboração
de regras e normas, bem coma práticas e procedimentOS recomendados de. caráter internacional
que sejl!'m compatíveis c~m a presente Convenção, para a proteÇão e presetvação do melo marinho, tendo em conta as característicãs próprias
de cada região.
ARTIG0198

Notlftcaçiio de danos Iminentes ou reais
Quando um Estado tiver conhecimento de casos e_m_que 6 meio marinho se encontre em perigo iminente de sofrer danos por poluição, ou já
os tenha sofrldo, deve notificá-lo imediatamente
a outros Estados Que jUlgue passam vir a ser
afetados por esses danos, bem como às organizaçôes_intemacionais c::ompetentes.
ARTIGO 199

Pl_pos de emergência contra a pÓiulçãÕ
Nos c;asos mencionados no artigo 198, os Estados da zona afetada, na medida das suas possibilidades, e as organizações internacionais competentes devem cooperar tanto quanto possível para
eliminar os efeitos da poluição e prevenir ou reduzir ao minimo os danos. Para tal fim, os Estados
devem elaborar e promover em conjunto planos
de__emergência para enfrentar incidentes de poluição no meio marinho.
ARTIG0200

Estudos, programas de Investigação e troca
~~ lnfonnações e dados
Os Estados devem cooperar, diretamente ou
por intermédio de organizações internacionais
competentes, para promover estudos, realizar
programas de investigação cientifica e estimular
a troca das informações_e dos dados obtidos relativamente à poluição do meio marinho. Os ESta-
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dos devem procurar participar ativamente- nos
programas regionais e mundiais, com vista a adquirir os ·c:onhecimentos necessários para avaliação da natureza e grau de poluição, efeitos da
exposição à mésma, seu trajeto, riscos e soluções
aplicáveis._ ,
ARTIG0201

Crltérlos científicos para a regulamentação
À luz das lnfCmriaÇOO_s_ e dados adquiridos nos
termo_s do artigo 200, os~dos devem cooperar, diretamente ou por intermédio das orgãnizações intemacionais competentes, no estabele- ·
c:lmento de critérios cieotífiços apropriados para
a formulação e elaboração de regras e normas,
bem como práticas e procedimentos recomendados, para prevenir, reduzir e c.::ontrolar a poluição
da meio marinho.
SEÇÃ03

Assistência Técnica
AR11Cl0202

Assistência científica e técnica aos
Estados em desenvoMmento

Os Estados. diretamente ou pOr intermédio das
organiza-ções inteinacionais êOmpetentes d_evem:
a) promover ptogtahtãs de assistência cientifica, educativa, técnica e de outra índole, aos Esta~
doS em deS.erivolvimento parã. proteção e preservação do melo marinho e prevenção, redução
e c__ontrole da poluição marinha. Essa assistência
deve consistir, lnter alia, em:
i) formar pessoal científico e técnico;
ii) facilitar a participação desse pessoal em PrO:.
gramas intemac_ionais pertinentes;
ili) proporcionar-lhes o equipamento e as facili_dades necessárias;
iv) awnentar a sua __c::apacidadé par& fabricaresse_equipamento;
v) fornecer serviços de as~ssoria e desenvolver
meios materiais para os programas de investigação, controle sistemático, edu_cação e outros;
b) prestar assistência apropriada, especialmente aos Estados em d~senvolvimento, para minimizar os efeitos. dos a,c(dentes importantes que
possam provocar wna poluiÇão -grave do meio
marinho;
c) prestar a_ssistêoc:i~. ?lpropriada, especialmente, ao_s Estados em desenvolvimento, no que
se refere à preparação de avaliações ecológicas.
ARTIGO 203

Tratamento preferencial para os
Estados em desenvoMmento
A fii!t de prevenir, reduzir e controlar a poluição
do meio marinho ou minimizar os seus efeitos, _
as organizações internacionais devem dar um tratamento preferencial aos Estados em desenvolvimento no que se refere à:
a) distribuição de fundos e ®Sfstência técnica
aprOprlados; e
______ _
b) utilizaçãO dos seus serviços especiãiizados.
·
. . SEÇÃ04 .
..
.

Controle slatemático e avaliação ecológica
ARTIG0204

Controle sistemático dos riscos de
poluição ou efeitos de poluição
1. Os_Estados, dir~ta_mente ou por intermédio
das organizações internacionais competentes, devem procurar, na medida do possível e tomando
em consideração os direitos de outros Estados,
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observar, medir, avaliar e analisar, mediante méto-
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AATIG0208

dos científicos reconheddos, os riscos ou efeitos

de poluição do melo marinho.
2.-- Em particular, os Estados devem manter
sob vigilância os efeitos de quaisquer atlvidades

por eles autorizadas ou a que se dediquem a flm

Poluição proveniente de atlvldades relativas

aos fundos marinhos sob jurisdição nadonal
1. Os Estados CosteiroS devem adotar leis e

regulamentos para_ prevenir, reduzir e controlar
a poiWção do meio marinho, proveniente direta
' 60 indiretamente de atividades relativas aos fun·doS mãrinhos sob sua jurisdição e proveniente
AATIG0205
de ilhas artificiais, instalações e estruturas sob sua
Publicação de relatórios
· jüfisdição, nos termos dos artigC)S 60 e 80.
Os EstadoSpublicar relatórios sobre os
i. Os Estadcis devem tomar outras medidas
resultados obtidos nos tennos do artigo 204, ou
apresentar tais relatórios com a periõdicfdade que possam ser necessárias para prevenir, reduzir
e controlar tal poluição.
apropriada, às organizações internacionais com3. Tais leis, regulamentos e medidas não depetentes, que devem pô-los à disposiçao de todos
vem ser menos eficazes que as regras e normas,
os Estados.
bem como práticas e procedimentos recomenAATIG020Õ
dados, de caráter internacional
Avallação dos efeitos potenciais de atlvlda4. Os Estados devem procurar harmonizar as
des
suas políticas a esse respeito no plano regional
Os Estados que tenham motivos razoáveis para
apropriado.
S. __Qs Estados, atuando em especia1 por inter~
acreditar que as atividades projetadas sob suaITiédio das organizações internacionais compejurisdição ou controle podem causar uma polui·
tentes ou de urrta conferência diplomática, devem
ção considerável do meio marinho ou nele provoestabelecer regras e normas, bem como práticas
car moc:lificações sjgnificativas e prejudiciais, de~
e proc_edimentos recomendados de caráter munvem avaliar, na medida do possível, os efeitos
·dial e regional para prevenir, reduzir e controlar
potenciais dessas atividades para o meio marinho
a poluição do melo marinho a que se faz refee publicar relatórios sobre os resultados dessas
rência no parágrafo 1. Taisregrasenormas,bem
avaliações nos termos previstos no artigo 205.
ç_omo práticas e procedimentos recomendados,
SEÇÃ05
devem ser reexaminados com a periodicidade neRegras lntemadonals e legislação nacional
cessária.
de determinarem se as referidas atividades são
suscetíveis de poluir o meio marinho.

devem

-

prevenir, reduzir e controlar a poJuJção do
melo marlnbo

AATIG0207
Poluição de origem ten'estre

1. Os Estados devem adotar leis e reguJamentos para prevenir, reduzir e controlar a poluição
do meio marinho ptoveniertte de fontes terrestres,
inc!Wndo rios, estuários, dutos e instalações de
descarga, tendo em conta regras e normas, bem
como práticas e procedimentos recomendados
e internacionalmente acordados.
2. Os Estados devem tomar outras medidas_
que possam ser necessárias para prevenir, reduzir
e controlar tal poluição.
3. Os Estados devem procurar harmonizar as
suas políticas a esse respeito no plano regional
apropriado.
4. Os Estados, atuando em especial por intermédio das organizações internacionais corripetentes ou de uma conferência diplomática, devem
procurar estabelecer regras e normas, bem como
práticas e procedimentos recomendados, de ca.ráter mundial e regional para prevenir, reduzir e
controlar tal poluição, tendo em conta as características próprias de cada região, a capacidade econôm!ca dos Estados em desenvolvimento e a sua
necessidade de desenvolv:imento económico.
Tais regras e normas, bem como práticas e procedimentos recomendados devem ser reexaminados com a periodicidade necessária.
5. _ As leis, regulamentos, medidas, regras e
normas. bem como práticas e procedimentos recomendados, referidos nos §§ 1-', 2 9 e 4~ devem
incluir disposições destinadas a minimizar, tanto
quanto possível, tJ: emissão no meio marinho de
substâncias tóxicas, prejudidais ou nOcivas, espe-cialmente as substâncias não degradáveis.
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4. Os Estados, atuando em especial por intermédio das organizações internacionais competentes ou de uma conferência diplomática, devem
procurar estabelecer regras e normas, bem con1o
práticas e procedimentos recomendados de caráter mundial e regional para prevenlr, reduzir e
controlar tal poluição. Tais regras e normas, bem
como práticas e procedimentos recomendados,
devem ser reexaminados com a peridlocidaile necessária.
5. O alijamento no mar_ territorial e na zona
econ:õmica exclusiva ou na plataforma continental
não pode realizar-se sem o consentimento prévio
expresso do Estado costeiro que tem o direito
de atJtorízar, regular e controlar esse alijamento,
depois de ter examinado devidamente a questáo
com outros Estados que, devido à sua situação
geográfica, possam vir a ser desfavoravelmente
afetados por tal alijamento.
6. As leis, regulamentos e medidas nacionais
não devem ser menos eficazes que regras e normas de caráter mundial para prevenir, reduzir e
controlar tal poluição.
AATIGO 211
Poluição proveniente de embarcações

1. Os Estados, atuando por intermédio da or..
ganização internacional competente ou de uma
conferência diplomática geral, devem estabelecer
regras e normas_de caráter internacional para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho proveniente de embarcações e devem do
mesmo modo promover a ã.doção, quando apropriada, de sistemas de fixação de tráfego destinaAATIG02.Q9
dos a minimizar o risco de acidentes que possam
Poluição proveniente de atMdades na Área
causar a poluição do meio marinho, incluindo
1. De -Conformidade com a Parte XI, devem
o litOral e danos de poluição relacionados com
estabelecer--se regras e normas, bem como prátios interesses dos Estados costeiros. Tais regras
cas e procedimentos recomendados de caráter
e normas devem, do mesrno modo, ser reexami~
internacional, para prevenir, reduzir e controlar
nados com a periodicidade necessária.
a po!Wção do meio marinho proveniente de ativi2. Os Estados devem adotar leis e reguJamendades na Área. Tais regras e normas, bem corno -tos para prevenir, reduzir e controlar a poluiçiío
práticas e procedimentos recomendados, devem
do meio Marinho proveniente de embarcações
ser reexaminados com a periodicidade necessáque arvorarem a sua bandeira ou estejam registraria.
das no seu território. Tais leis e regulamentos
2. Nos termos das disposições pertinentes da
devem ter pelo menos a mesma eficácia que as
presente seção, os Estados devem adotar leis e
regras e normas internacionais geralmente aceiregulamentos. para prevenir, reduzir e controlar
tas que se estabeleçam por intermédio da organia poluição do meio marinho proveniente de ativizaçáo internacional competente ou de uma confeda!les na Área efetuadas por embarcações ou
rência diplomática geral
ã partir de instalações, estruturas e outros dispo3. Os Estados que estabeleçam requisitos essitivos que arvorem a sUa bandeira ou estejam
peciais para prevenir, reduzir e controlar a poluiregistradas no seu território, ou operem sob sua
ção do meio marinho, como condição para a
autoridade, segundo o caso. Tais leis e regulaadmissão de embarcações estrangeiras nos seiJS
mentos não devem ser menos eficazes que as
portos ou nas suas águas interiores ou para fazenormas, regulamentos e procedimentos internarem escala nos seus terminais ao largo da costa,
cionais referidos no parágrafo 1.
devem dar a devida publicidade a esses requisitos
e comunicá-los à organização internacional competente. Quando dois ou mais Estados costeiros
AATIG02!0
estabeleçam -de forma idêntica os referidos requiPoluição por aUjamento
sitos num esforço para harmonizar a sua política
1. OsEstadosdevemadotarleiseregu)amenneste_setor, a comunicaç!o deve indicar quaís
tos para prevenir, reduzir e controlar a poluição
os Estados que participam em tais ajustes de coodo meio marinho por alijamento.
____ peração. Todo Estado deve exigir ao capitão de
2. Os Estados devem toinar mendidaS- que Um-a~·embarcação que arvore a sua bandeira ou
possam ser necessárias para prevenir, reduzir e
que esteja registrada no seu território que, quando
controlar tal poluição.
navegar no mar territorial de wn Estado partici3. Tais leis, regulamentos e medidas devem
pantenosaludiosajustes,informe,apedidodesse
aSségilrar que- o alijamento não se realize sem
Estado, se se dirige a um Estado da mesma região
autorização das autoridades competentes dosEsque participe em tais .;üustes e, em caso afirmativo.
tados. ·
indiqUe se a embarcação reúne os requisitos esta·
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belecidos por esse- Estado para a admissão nos
seus portos. O presente artigo deve ser apUcado
sem prejuizo -da embarcação continuar a exercer

o seu direito de passagem inocente• ou da aplica~
ção do parágrafo 2 do artigo 25.

4. Os Estados_ costeiros podem, no exerc:fcio
da sua soberania no mar territorial, adotar leis
e regulamentos para prevenir, reduzir e controlar
a poluição do meio marinho proveniente de embarcações estrangeiras, incluindo_ as embarcações que exerçam o direito de passagem inocente". De conformidade com a seção 3 da Parte
n, tais leis e regularrientos não .devem dificultar

a passagem inocente" de embarcações estrangeiras.
5. Os Estados costeiros podem, para fins da

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
dos a prevenir, reduzir e controlar a poluição proveniente de embarcações. Tais leis e_ regulamentos adicionais podem referir-se às descargas ou
práticaS de navegação, mas não podem obrigar
as _embarcaçQes estrangeiras a cumprir normas
de projeto, coitstruÇã~ tripulação ou equipamento, diferentes das regras e normas internacionais
geraJmente aceitas; são aplicáveis às embarCa. _5;ões~estra..ngeir!lS dec'!!rldo um prazo de 15 meses a con~r da aa.ta_ém~Que a coniU:nicação tenha
~rda-apresentada à organização desde que esta
ãs aprove- num ptazo de 12 meses a contar da
data da apresentação da comunicação.
7. As regras e norTnas internaciOnais "referidas
no presente artigo devetn incluir, lnter alia, as
- relativas à imediata notificação dos Estados costeiros, cujo litoral ou interesses conexos possam
ser afe~dos por incidentes, índuíndo acidentes
marítimos que originem ou possam originar des- cargas.
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aplicáveis, estabelecidas por intermédio das organizações internacionais competentes ou de uma
conf.erência diplomática, para prevenir, reduzir e
controlar a poluição do meio marinho proveniente
d.ireta ou indiretamente de atividades relativas aos
fundos marinhos sob sua jurisdição e de ilhas
artificiais, instalações e estruturas sob sua jurisdição, nos termos dos artigos 60 e 80 .
ARTIG0215

Execução referente à poluição proveniente
~
de alivldades na Ária
A execução d_as regras, normas e procedimentos internacionais estabelecidos, de conformidade
com a Parte XI, para prevenir, reduzir e controlar
a poluição do meio marinho proveniente de atividades na Área, deve ser regida pelas disposições
dessa parte.

execução do es~belecldo na se!rão 6, adotar relativamente às suas zonas econômicas exclusivas,
leis e regulamentos para prevenir, reduzir e conARTIG0216
trolar a poluição proveniente de embarcações, de
~ Execução referente à poluição por alijamento
conformidade coro e em apllóiçâo das regras
ARTIGO 212
1. As leis e regulamentos adotados de confor7
e normas internacionais geralmente aceitas esta- Poluição proveniente da atmosfera ou Btramidade com a presente Convenção e as regras
belecidas por intermédio da organização internavés dela
e normas internacionais aplicáveis estabelecidas
cional competente ou de uma çonJerência diplo1. Os Estados devem adotar leis e regulamen· por intermédio das organizações internacionais
mática geral
cOmpetenfés oU de uma conferência diplomática
6. a) Quando as regras e normas internacio- tos_ para prevenir, reduzir e controlar a poluição
para prevenir, reduzir e control.;~r a poluição do
nais referidas no parágrafo 1~sejam inadequadas - do meio marinho proveniente da atmosfera ou
meio marinho por alijamento devem- ser execupara engrentar circunstâncias especiais. e os Estã-- através dela, aplicáveis ao espaço aéreo sob sua
soberania ou a embarcações que arvorem a Sua tados:
dos costeiros tenh<,~m motivos razoáveis para
bandeira ou a embarcações ou aeronaves que
a) pelo Estado costeiro no que se refere ao
a<:reditar que uma á_rea particular e claramente
alijamento no seu mar territorial ou na sua zona
defmida das suas respectivas zonas econômicas estejam registradas no seu território, tendo em
conta as regras e normas, bem como práticas
econômica exclusiva_ou na sua plataforma Contiexclusivas requer a adoção de medidas obrigae procedimentos recomendados, internacio- nental;
tórias especiais para prevenir a poluição provenalmente acordados, e a segurança da navegação
b) pelo Estado de bandeira no que se refere
niente de embarcações... por reconhecidas razões
às embarcações que arvorem a sua bandeira ou
tecnicas relacionados com as suas condições aérea.
Os
Estados
devem
tomar
outras
medidas
2.
às embarcações ou aeronaves que estejam regisCK:eanográficas e ecológicas, bem como pela sua
que sejam necessári<Js para prevenir, reduzir e
tradas no seu território;
utilização ou proteção dos seus recursos e o <:arácontrolar
tal
poluição.
c) por qualquer Estad.o no que se refere a atas
ter particular do seu tráfego, os Estados costeiros
3. _Os Estados, at~do em esp_~cíal por interde carga de detritos 01..1.de outras matérias realizapodem, depois de terem devidamente consultado,
médio das organizações internacfonãiS compedos no seu território ou nos seus tenninais ao
por íntermédio da organização internacional <:omtentes ou de uma çQnferência diplomática, devem
largo da costa.
petente, qualquer outro Estado interessado, dirigir
procwetr estabelecer no plano mundial e regional
- 2.- Nenhum Estado é obrigado em virtude do
uma comunicação sobre essa área a tal organiregras e normas, bem como práticas e procedipresente artigo a iniciar procedimentos quando
zação, apresentando provas científicas e téOlicas
mentos recomendados, para prevenir, reduzir e
outro Estado já os tenha iniciado de conformidade
em seu apdio e informação sobre as instalações
controliJJ
t_;al
poluição.
_ com_o presente artigo.
de recepção necessárias. Num prazo de doze meses após a recepção desta comunicação, a organiSEÇÃ06
ARTIGO 217
zação deve decidir se _as condições nessa área
Ex~cução
correspondem aos requisitos anteriormente
EXeciíÇào
pe!oá
E8liiclõs de bandeira
ARTIG0213
enunciados, Se a organização decide favoravelExecução referente à poluição de origem ter1. Os Estados devem assegurar que as emmente, os Estados costeiros podem adotar, para
restre
barcações que alVorem a~~ bao.deíra ou estejam
essa área, leis e regulamentos destinados a preveregistradas no seu território cumpram as regras
Os EstadOs devem assegurar a execução_ das
nir, reduzir e controlar a poluição proveniente de
suas leis e regulamentos adotados de confonni- e normas íntemacionais aplicáveis estabelecidas
embarcações, aplicando as regras e normas ou
dãde com o artigo 207 e adotar leis e regula- por intennédfo da organização intemadonal compráticas de navegação internacionais que por inmentos e tomar outras medidas necessárias para petente ou de uma conferência diplomática geral,
termédio da organização se tenham !~!:Dado aplipôr em prática as regras e normas internacionais bem como as leis e regulamentos adotados de
cáveis às áreas especiaiS. Essas leis e regulamenaplicáveis estabelecidas por intermédio das orga- conformidade com a presente Convenção, para
tos são aplicáveis a embarcações estrangeiras denizações intemaclOn_ais competentes ou de Uma prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio
corrido um prazo de 15 meses a oorftar da data
marinho prOveniente- de embarc::ações, e consecOnferência diplomática para prevenir, reduzir e
em que a comunicação tenha sido apresentada
à organização.
-- ~----- -qüentemente aàotar as leis e regulamentos e tocontrolar a poluição do meio marinho de origem
mar outra_s medidas necessárias para pô·!Os -em
terrestre.
b) Os Estados costeiros devem publicar os
prática. Os Estados de bandeira devem velar pela
limites de tal área particular e claramente definida.
ARTIG0214
execução efetiva de taís regras, normas, leis e
c) Os Estados costeiros, ao· apresenterem tal
üecuc;ão referente à poluição proveniente regulamentos, independentemente do locai em
oomunicação, devem notificar ao mesmo tempo
de
que tenha sido cometida a infração.
a organização se têm intenção de aqotar para
atlvidades relativas aos fundos marinhos
2. Os Estados _devem, em especial, tomar as
essa ârea leis e regulamentos adicionais destine.·
Os Estados devem _assegurar a execução das medidas apropriadas para assegurar que as em~
::>•Jasle!s e regulamentos adotados de conformi- barcações que alVorem a sua bandeira ou _estejam
registradas no seu território sejam proibidas de
-----~
_
dade com o artigo 208 e adotar leis e_regul~
navegar enquanto não estejam em condições de
• passaç....,m lnolet•~••a -em uso nos demais pa!ses de el!.p~C? ~,~tofrmr outras medidas necessárias para
'i>ão ponusue5<1
· pôr ein prática as regras e normas internacionais
fazer-se ao mar em cumprimento dos requisitos,
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das regras e normas internacionais mencionadas
no parágrafo }9, incluindo os relativos ao projeta,
construção, equipamento e tripulação das embarcações.

3. Os Estados devem assegurar qUe as embarcações que arvorem a sua bandeira ou estejam
registradas na seu território tenham a bordo os
certificados exigidos pelas regras e normas internacionais mencionadas no parágrafo }l' e emitidos de conformidade com as meSmas. Os Esta-

dos devem assegurar que as embarcações que
arvorem ·a sua bandeira sejam inspedonadas periodicamente, a fim de verificar se tais certificados
estão de conformidade com as condições reais
da embarcação. Tais certificados devem ser acei-

tos pelos outros Estados como prova das condi-

ções da embarcação e ser-lhes reconhecida a
mesma validade que aos certificados emitidos por
eles próprios, a não ser que existam motivos sérios
para acreditar que as condições da embarcação

não correspondem substancialmente aos dados
que constam dos certificados.
4. Se uma embarcação comete uma infraçâc
às regras e normas estabelecidas por intermédio
da organização internacional competente ou de
uma conferência diplomática geral, o Estado de
bandeira, sem prejufzo dos ~gos 218, 220 e
228, deve ordemir uma investigação imediata e,
se necessário, Iniciar procedimentos relativos à
alegada infração, independentemente do local em
que a poluição proveniente de tal infração tenha
ocorrido ou tenha sido verificada.
5, Os Estados de bandeira que realizem uma
investigação da infração podem solicitar a ajuda
de qualquer outro Estado cuja cooperaÇão pOssa
ser útil para esclarecer as drcunstâncias do caso.
Os Estadas devem procurar atender às solicitações apropriadas do Estado de bandeira.
6._ Os Estados devem, a pedido por escrito
de qualquer Estado, investigar qualquer infração
que se alegue ter sido cometida pelas embarcações que arvorem a sua bandeira. Uma vez
convencido de que dispõem de provas suficientes
para iniciar um procedimento reJativo à alegada
infração, os EstadoS de bandeira devem iniciar
sem demora esse procedimento de conformidade
com o seu direito interno.
7. Os Estados de bandeira devem informar
imediatamente o Estado solicitante e a: organi·
zação internacional competente das medidas tomadas e do resultado obtido. Tal informação deve
ser posta à disposição de todos os Estados.
8. As sanções previstas nas leis e regulamen·
tos dos Estados para as embarcações que arvorem a sua bandeira devem ser suficientemente
severas para desencorajar as infrações. independentemente do local em que tenham sido cometidas.
ARTIG0218

Execução pelo Estado do porto
1. Quando uma embarcação se encontrar voluntariamente num porto ou num terminal ao largo da costa de um Estado, este Estado poderá
realizar investigações e, se as provas o justificarem, iniciar procedimentos relativos a qualquer
descarga procedente dessa embarcação realizada
fora das águas interiores, mar territorial ou zona
econômica exclusiva desse Estado com violação
das regras e normas internacionais aplicáveis es-
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tabelecidas por intermédio da organização internacional competente ou de uma conferência diplomática geral.
2'"" Não ser-ão iniciados procedimentos nos ter~
mos do parágrafo 1 relativos a uma infração por
descarga nas águas interiores, mar territorial ou
zona econômlca exclusiva de outro Estado, a não
ser que o solicite esse Estado, o Estado de bandeira, ou qualquer Estado prejudicado ou ameaçado pela descarga, ou a não ser que a infração
tenha provocado ou possa a vir a provocar poluição nas águas interiores, mar territoriaJ ou zona
econômica exclusiva do Estado que tenha iniciado os procedimentos.
3. Quando uma embarcação se encontrar voluntariamente num porto ou num terminal ao largo da costa de um Estado, esse Estado deve
atender, na mecüda do passivei, às solicitações
de qualquer Estado relativas à investigação de
uma infração por descarga referida no parágrafo
l, que ~e julgue ter sido cometida nas águas interiores, mar territorial ou zona econômica exclusiva
do Estado solicitante que tenha causado ou
ameace causar danos aos mesmos. O Estado
do porto deve igualmente atender, na medida do
possível, às solicitaçóes do Estado de bandeira
relativas à investigação de tal infração, independentemente do local em que tenha sido cometida.
4. Os elementos da investigação efetuada pelo Estado do porto nos termos do presente artigo
devem ser transmitidos ao Estado de bandeira
ou ao Estado coSteiro, a pedido destes. Quaisquer
·procedimentos iniciados pelo Estado do porto
com:_base er:n tal investigação podem, salvo disposiçãO- em contrário da Seção 7, ser suspensos
a pecüdo do Estado costeiro, quando a infração
tiver sido cometida nas águas interiores, mar territorial ou zàna económica exclusiva desse Estado.
Em tal -síftúição, as provas e os elementos do
caso, assim como qualquer caução ou outra ga#
rantia financeira dispositadajunto das autoridades
do Estado do porto, serão transferidos para o
Estado costeiro. Esta transferência exclui a possibilidade de os procedimentos prosseguirem no
Estado do porto.

-

. - c 7\RTIGO 2!9
Medidas relativas à navegabUfdade

das embarcaçõos para evitar a poluição
?aJvO disposição em contrário da Seção 7, os
Estados que,_a pedido de terceiros ou por iniciaR
tiva pr6pria, tenham comprovado que uma embarcação que se encontra num dos seus portos
ou num dos seus terminais ao largo da costa
viola as regras e normas internacionais aplicáveis
em matéria de navegabilidade das embarcações
e ameaça, em conseqOênda, causar danos ao
me_io marinho, devem tomar, sempre que possível, -medidas administrativas para impedir que a
mesma embarcação navegue. Tais Estados apenas podem autorizar a referida embarcação a
prosseguir até ao estaleiro de reparações apro-priado mais próximo e, eliminadas as causas da
infração, permitirão que a embarcaçáo prossiga
viagem sem demore..
·
ARTIG0220
ExecuçÃo pelos Estados costeiros

1. Quando uma embarcação se encontrar voluntariamente nwn porto ou num terminal ao lar~
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go da costa de um Estado, esse Estado pode,
tendo em conta o disposto na Sec;ão 7, iniciar
proce_dimentos relativos a qualquer infração às
suas leis e regulamentos adotados de conformi~
dade com a presente Convenção ou com as regras e normas internacionais aplicâveis para pre-nevir, reduzir e controlar a poluição proveniente
de embarcações, quando a infração tiver sido cometida no seu mar territorial ou sua zona econômica exdusiva.
2. Quando um Estado tiver motivos sérios para acreditar que uma embarcação que navegue
no s_eu mar territorial violou, durante a sua passagem pelo mesmo, as leis e regulamentos desse
Estado adotados de confonnidade com a presente Convenção õU as regras e nonnas internadanais aplicáveis para prevenir, reduzir e controlar
a poluição proveniente de embarcações, esse Es~
tado, sem prejuízo da aplicação das disposições
pertinentes da Seção 3 da Parte U, pode proceder
à inspeção material da embarcação relativa à infraçáo e, quando as provas o justificarem, úiidar
procedimentos, indulndo a detenção da embarcaçao, de conformidade com o seu direito interno,
salvo disposições em cqntrário da Seção 7. 3. Quando uri1 Estado tiver motivas sérios para acreditar que uma embarcação que navegue
na sua zona econômfca exclusiva ou no seu mar
territorial cometeu, na zona económica exclusiva,
uma Viàlaçáo das regras e normas internacionais
aplicáveis para prevenir, reduzjr e_ controlar a poluição proveniente de embarcações ou das leis
e regulamentos desse Estado adotadas de conformidade com a pres_ente Convenção e que apliquem tais regras e normas, esse Estado pode
exigir à embarcação que forneça informações sobre a sua identidade e o porto de registro, a sua
ú1ti_Jru1 __e___ próxima escala, e outras informações
pertinentes necessárias para determinar se foi _cometida uma infração.
4. Os Estados devem adotar leis e regulamen~
tos e tomar outras medidas para que as embarcações que arvorem a sua bandeira dêem cumprimento aos pedidos de informação feitos nos ter~
mos do parágrafo 3.
5. Quando um Estado tiver motivos sérios pa~
ra acreditar que uma embarcação que navegue
na sua zona econômica exclusiva, ou no seu mar
territorial cometeu, na zona económica exclusiva,
uma das infrações referidas no parágrafo 3, que
tenha tido como_resultado uma descarga substan~
dai que provoque ou anieace provocar uina poluição importante no meio marinho, esse Estado
pode proceder à inspeção material da embarcação sobre questóes reJacionadas com a infração,
se a embarcação se tiver negado a fornecer informações ou se as informações fornecidas pela
mesma estiverem em manifesta contradição com
a situação fatual evidente e as circunstâncias do
caso justificarem a referida inspeção.
6. Q.uãndo existir prova manifesta e objetiva
de que uma __embarcação que navegue na zona
econômica exclusiva ou no mar territorial de urn
Estado cometeu, na zona económica exclusiva,
uma das infrações referidas no parágrafo 3, que
tenha.ti.dq como resultado uma descarga que provoque ou ameace provocar danos importantes
para o litoral ou para os interesses conexos do
Estado costeiro ou para quaisquer recursos do
seu mar territorial ou da sua zona económica exclusiva, ess.e Estado pode, tendo em conta o dis-
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posto na Seção 7, e quando as provas o justific_a~
rem, iniciar procedimentos, incluindo a detenção
da embarcação, de conformidade com o seu di~
reito interno.
7,

6,

Não obstante as disposições do parágrafo

sempre que tenham sido estabelecidos prece~

dimentos apropriados, quer por intermédio da ar~

ganização internacional competente, quer de ou~
tra forma acordados para garantir o cumprimento

dos requisitos para prestação de caução ou de
outra garantia financeira apropriada, o Estado
costeiro, se vinculado por esses procedimentos,
autorizará a embarcação a prosseguir a sua via-

gem.
8. As disposições dos parágrafos 3~. 4<>, 5ç,
6° e?> também se aplicam às leis e regulamentos
nacionais adotados de c;onformidade com o parágrafo 6~ _do artigo 211.

ARTIG02Zí

Medidas para evitar a poluição resultante
de acidentes maritfmos
1. Nenhuma das disposições da presente Parte deve prejudicar o direito do_s _f;$ta_d_Qs_ de. nos
termos do direito interoaçional_ tanto ccmsuetudinário como convencional, tomar e executar medidas além do mar territorial, proporcionalmente
ao dano efetivo ou potencial a fim de proteger
o seu litoral ou interesses conexos, incluindo a
pesca, contra a poluição ou a ameaça de poluição
resu1tante de um acidente marítimo ou de atas
relacionados com tal acidente, dos quais se Possa,
de forma razoável, prever que resultem importantes conseqüências nocivas.
2. Para efeitos do presente artigo, acidente
marítimo significa um abalroamento, encalhe ou
outro incidente de navegação ou acontecimento
a bordo de uma embarcação ou no seu exterior,
de que resultem danos materiais Ql,, ameaça iminente de danos materiais à embarcação--ou §Ua
carga.

a

ARTIG02Z2

Execução relativa à poluição proveniente
da atmosfera ou ab'avés dela
Os Estados devem_ a~gurar a execução, no
espaço aéreo sob sua soberania ou em relação
a embarcações que arvorem a s_ua bandeira ou
embarcações ou aeronaves que estejam registradas no seu território, das suas leis e regulamentos
adotados de conformidaci_e com o parágrafo 1
'do artigo 212 e com outras disposições da presente Convenção, adotar também leis e regulamentos e tomar outras medidas para dar cumprimento às regras e normas internacionais aplicáveis, estabelecidas por intermédio de uma organização internacional competente ou de_uma conferência diplomática para prevenir, reduzir e con~
traJar a poluição de melo marinho proveniente
da atmosfera ou através dela, de conformidade
com todas as regras e normas internaciOnais per~
tinentes, relativas à segurança da navegação aérea.
SEÇÃO 7
Garantias

ARTIG0223

Medidas paR facUltar os procedimentos
Nos procedimentos iniciados nos termos da
presente Parte, os Esta_dQs devem tomar medidas

para facilitar a audiência de testemunhas e a_admissão de provas apresentadas por autoridades
de outro.Esta_do ou pela organização internacional
competente e facilitar a assistência a esses procedimentos de representantes oficiais da organização internacional competente, do Estado d_e bandeira oti_de qua1quer Estado afetado pela poluição
resultante de qua1quer infração. Os representantes oficiais que assistam a esses procedimentos
terão os_direito_s_e_ deveres previstos no direito
interno ou no direito internacional.
ART1G0224

Exercido dos poderes de polícia
-Sorrrente os funcionários oficialmente habilitados bem como os naviOS de guerra ou aeronaves militares oU Oi.itiós naVio·s ou aeronaves
que possuam sinais claros e sejam indentificáveis
como estando ao serviço de um governo e para
tanto autorizados podem exen:er poderes de polí~
da em relação a embarcações estrangeiras em
aplicação da presente Parte.
ART1G0225
Obrigação de evitar conseqüências adversas
rió exercido dos poderes de polida

No exerdcio dos seus poderes de polícia Previstos na presente ConvençãO em relação às embarcações estrangeiras, os Estados não devem pôr
em perigo a segurança da navegação, nem fazer
cor:rer qualquer risco a uma embarcação nem
a devem conduzir a um porto ou fundeadouro
inseguro nem expor o meio marinho a um risco
injuStificado.
ARTIG0226
l~vestJgação

sobre embarcações esb'angell'aS

l.a) Os Estados não devem reter uma embarcação estrangeira por mais que o indispensável
para os efeitos de investigações previstas nos artigos 216, 218 e 220. A inspeção material de uma
embarcação estrangeira deve ser limitada a um
exame dos certificados, r~istros e outros documentos que a embarcação ê obrigada a ter a
bordo dtH!Cõrdo com as regras e normas iritefnacionais geralmente aceitas ou de qualquer outro
documento similar qu~ tiver a bordo. $6 poderá
ser feita uma inSpeÇão material mais pormenoriza-da da embarcação depois de tal exame e apenas no caso de:
i) existirem motivos sérios para acreditar que
a condiÇão da embarcação ou do seu equipamento não corresponde essencialmente aos da~
dos que figuram nesses documentos;
ü) o" conteúdo de tais documentos não ser sufiM
de-nte para córiitrmar ou verificar uma presumida
írifrãÇão; ou
iü) a embarcação não ter a bordo certificados
ne=m -te§IStros válidos.
b) Se a investigação indicar uma violação das
leis e regUlamentos aplicáveis ou das regras e
nciiTTI<fs-írfferiladõfiãfSpara·-a ·proteção e preservação do meio marinho, ~ emBarcação será ime~
diatamente libelté:l após o cumprimento de certas
fonnalidades razoáveis, tais como a prestação de
uma caUÇãO ouae outra garantia financeira apropriada.
c) Sem prejuízo das regras e normas internacionais aplicáveis relativas ~ navegabilidade das
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embarcações, poderá ser negada a libertação de
uma _embarcação ou condicionada ao requisito
de a embarcação se çlirtgir ao estaleiro de reparações apropriado mais próximo, sempre que a
meSma libertação r~presente uma ameaça if1iustificada de dano para o meio marinho. No caso
de a libertação ter sido negada ou condicionada
a determinados requisitos, o Estado de bandeira
deve ser_lme_di_~m_e_rite notificado e poderá diligenciar no sentido da libertação_ da embarcação
de conformidade com a Parte 'JW.
2. Os Estados devem cooperar para estabelecér procedimentos que evitem inspeções materiais désnecessárias de embarcações no mar.
ARTIG0227
Não~dl~rimlnaÇão

em relação a

embarca~

ções estrangeiras

Ao exercer os seus direitos e ao cumprir_ as
suas obrigações nos tennos da presente Parte,
os Estados não devem fazer discriminação de
direito ou de fato em relação às embarcaçõe:s
de qualquer outro Estado.
ARTIG0228

Suspensão de procedimentos e resbtçõeâ à
sua Instauração
1. Os procedimentos para imposição de penalidades decorrentes de.qualquer infração às leis
e regulamentos aplicáveis ou às regras e nonnas
internacionais relativas à prevenção, redução _e
controle da poluição proveniente de embarcc;l_çQes, cometida por embarcação estrangeira além
dQ._mar territorial do Estado que instaurou tais
procedimentos, serão suspensos no prazo de seis
meses a cantar da data da instauração desses
procedimentos quando o Estado de bandeira tiver
instaurado procedimentos para imposição de penalidade _com base em acusações correspondentes a menos que aqueles procedimentos se rela·
cionero ç;om um caso de dano grave causado
ao Estado costeiro ou o Estacto de bandeira em
questão tiver reiteradamente faltado ao cumpri~
menta da sua obrigação Cle assegurar a execução
efetiva das regras e nomias internacionais aplicáM
veis, relativas a infraÇóe5 cometidas por suas embarcações. Sempre que ·a_Estado de bandeira pedir a suspensão dos procedimentos de c_onformidade com o presente artigo deVerá facultar em
tempo oportuno ao Esrado que primeiro tiver instaurado os_ procedimentos um dossiê completo
do caso, bem como as atas dos procedimentos.
Concluídos os pro~dimentos instaurados pelo
Estado de bandeira, os procedimentos suspensos
serão extintos. Efetuado o pagamento das custas
referentes a tais procedimentos, o Estado costeiro
res~tuirá qualquer caução ou outra garantia fmanceira prestada em relação com os procedimentos
suspensos.
2. N.ão serão _instaurados procedimentos em
relação a etnbafCã.ÇOes estfarig'E:íras, uma vez decorddos três anos a contar da data em que a
infra_ção foi cometida, e nenhum Estado poderá
instaurar procedimentos quando outro Estado os
tiver já instaurado, salvo disposição em contrário

do§F
~.
3. As disposições do presente artigo devem
ser aplicadas sem prejuízo do direito do Estado
de bandeira de tomar quaisquer medidas, incluindo a instauração de procedimentos de conformidade com o seu direito interno, independ~n-
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temente dos procedimentos anteriormente

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
ins~

taurados por outro Estado.

ARTIG0229

Ação de responsabBldade civil

Nenhuma das disposições da presente Convenção afeta o direito de intentar ação de responsabilidade civil por perdas ou danos caUsados pela

poluição do meio marinho.

1. S6 podem ser impostas penas pe_cuniãrias
nais ou às regras e normas intemadonais _aplicáveis para prevenir, reduzir e controlar a poluição
do meio marinho proveniente de embarcações

estrangeiras além do mar territorial.
2. Só podem ser impostas penas pecuniáricts

no caso de ínfrações às leis e regulamentos nãcionais ou às regras e normas internacionais aplicáveis para prevenir, reduzir e controlar a poluição
do melo marinho proveriiente de embarcações
estrangeiras no mar territoriaJ, salvo ato intendona) e grave de poluição.
3. Na decurso dos procedi.mentos instaurados
para reprimir tais infrações cometidas por embarcação estrangeira, que possam dar lugar à imposiçã:o de sanções, devem ser respeitados os direitos reconhecidos dos acusados.
1"'

Os Estados devem notificar sem demora o Estado de bandeira e quaJquer outro Estado interessado das medidas tomadas em relação a embarcações estrangeiras, nos termos da Seção 6, e

remeter ao EstadO de bandeira todos os reJatórios
oficiais relativos a tais medidas. Contudo, no caso
de infrações cometidas no mar territorial, as referidas obrigações do Estado costeiro restringem-se
às medidas que se tomem no decurs_o dos procedimentos. Os agentes diplomáticos ou funcionários consulares e, na medida do passivei, a autoridade maritima do Estado de bandeira devem ser
imediatamente informados de tais medidas.
ARTI00232
_

Responsabflfdade dos Estados decommte
de medidas de execução

Os Estados serão responsáveis pof perdas ou
danos que lhes sejam imputáveis, decorrentes das
medidas tomadas nos termos da Seção 6, quando
tais medidas forem ilegais ou excederem o razoavelmente necessário à luz das informações disponíveis. Os Estados devem estabelecer meios para
recorrer aos seus tribunais através de ações relativas a tais perdas ou danos_.
ARTIG0233

Garantias relativas aos estreitos utiiJzados
para a navegação internadonal
Nenhwna das disposiçõ.es das Seções 5, 6 e
7 afeta o reg_ime jurídico dos estreitos utilizados
para a navegação internacionaL Contudo, se um
navio estrangeiro que não os mencionados na
Seção 1O cometer uma infração às leis _e_ _regulamentos mencionados nas alineas a) e b) do parágrafo 1 do artigo 42 que cause ou ameace causar
danos graves ao meio marinho dos estreitos, os

AR11Gb234

para prevenir, reduzir e controlar a poluição do
meio marinho proveniente de embarcações nas
áreas cobertas de gelo derru:_o dos limites da zona
económica excJusjva, quando condições de clima
particularmente rigorosas e a presença de gelo
sobre tais áreas durante a maior parte do ano
- criem obstruções ou perigos excepcionais para
a navegação, e a poluição do meio marinho possa
- causar danos graves ao equilíbrio ecológico ou
alterá-lo de modo irreversível. Tais leis e regulamentos devem ter em devida conta a navegação
e a proteÇão e preServação do meio marinho com
base nos melhores dados científicos de que se
_disponha.
SEÇÃ09

ResponsabBldade
ARTfG0235

Responsabilidade
1. Os Estados devem zelar pelo cumprimento
. das- suas obrigações internacionais relativas à proteção e preservação do meio marinho. Serão responsáveis de conformidade com o direito Interna~
donaJ.
2. Os Estados devem assegurar através do seu
_direito interno meios de recurso que permitam
obter uma indenização pronta e adequada ou ou~
tra reparação pelos danos resultantes da poluição
do melo marinho por pessoas tisicas ou jurídicas·,
sob sua jurisdição.
3.- A fnn de assegurar indenização, pronta e
adequada portados os danos resultantes da poluição do meio marinho, os Estados devem cooperar na aplicação do direito internacional vigente
e no ulterior desenvolvimento do direito internacional relativO às responsabilidades quanto à avaliação dos danos e à sua _indenização e à solução
das controvérsias conexas, bem como, se for o
ca59, na elaboração de critérios e procedimentos
para o pagamento de indenização adequada, tais
como o seguro obrigatório ou fundos de indeni~
zação.
SEÇÃO 10
Imunidade soberana
ARTIG0236

Imunidade soberana
As disposições da presente Convenção relativas
à proteção e preserváção çlo meio marinho não
Se aplicam a navios de guerra, embarcações auxiliares, outras embarcações ou aeronaves pertencentes ou operadas por um Estado e_ utilizadas,
no momento considerado, unicamente em serviço _govemãmental não comercial. Contudo, cada
Estado deve assegurar, através de medidas apropriadas que não dificultem as operações ou a
capacidade operacion_al de tais emb<:Jrcações ou

deinaís pÕ!séS de express&o portuguesa.

aeronaves que lhe pertençam ou sejam por ele
utilizadas, que tais embarcações ou aeron11ves
procedam, na medida do possível e razoável, de
modo compatfvel com a presente Convenção.
SEÇÃO 11

Areas cobertas de gelo

• pesso.!! fisfco!l ou juríd!Co!l, singul;,r ou eoletiv;, -

2757

Obrigações contraídas em virtude de outms
convenções sobre proteção e preservação do··-·
meio marinho

· é aPlicar leis e i-egulamentos não discriminatórios

no caso_ de infrações às Jejs e regulamentos nacio-

ARTIG0231

·sEÇÃoa

Áreas cobertas de ge1o

Os. Estadas costeiros têm o direito de adotar

ARTIG0230
Penas pecuniárias e respeito dos
direitos reconhecidos dos acusados

Notificação ao Estado de bandeira e
a outros Estados Interessados

Estados ribeirinhos dos ·estreitos podem tomar
todas as medidas de execução apropriadas e, em
tal caso, devem respeitar, mutatls mutanclls, as
dispogjções da presente seção.
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ARTIG0237

Obrigações contraídas em virtude de outras
convenções
sobre proteção e preservação do meio marinho
1. As disposições da presente Parte não afetam
as obrigações específicas contraídas pelos Estados em virtude de convenções e acordos especiais concluídos anteriormente sobre a proteção
e preservação do meio marinho, nem os a<::ordos
que possam ser concluídos em aplicação ~os
princípios gerais enunciados na presente Convenção.
2. As obrigações especifica~ contraída~ pelos
Estados em virtude de Convenções especiais, re~
lativas ~ proteção e preservação do meio marinho,
devem ser cumpridas de modo compatível com
as princípios e objetivos gerais da presente Convenção.
PARTE XIII
Investigação cl~ntlllca marinha
SEÇAO I

Disposições gerais
ARTIG0238

DlreJto de realizar Investigação científica marinha
Todos os Estados. independentemente da sua
situação geográfica, e as organizações internacionais comp-etentes têm o direito de realizar inveStigação científica marinha sem prejufzo dos
direitas e deveres de outros Estados tais como ·
defmidos na presente Coiíve"nçãO: ARTIG0239

Promoção da htvestfgação científica marinha
Os EstadoS e as orgãnlzações intemacionaJS
c:ompetentes devem promover e facilitar o desen~
voMmento e a realização da investigação cientí~
fica marinha de conformidade com a presente
Convenção.
ARTIG0240

Prlncipios gerais para a realização da
Investigação científica marinha
Na réafização da investigação científica marinha
devem ser aplicados os seguintes princípios:
a) a investigação científica marinha deve ser
realizada exclusivamente com fins pacíficos;
b) a investigação científica marinha deve ser
realizada mediante métodos e meios cientificos -apropriados compatíveis com a presente Cohven.:'
ção;
c) a investigação cientifica marinha nao deve
interferi( injustificadamente com outras utiliza~
çóes legítimas do mar compatíveis com a presente Convenção e será devidamente tomada em
consideração no exercido de tais utilizações;
d) a investigação científica marinha deve ser
realizada nos termos de todos os ret~ulamentos
pertinentes adotados de conformidade com apre-
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sente Convenção, incluindo os relativos à proteção e preservação do meio marinho.
ARTIGO 241

Não-reconhecimento da Investigação clentiftca
marinha como fundamento juridlco
para relvlndlcaç"""
As atividades de investigação cientifica marinha
não devem c:onstitu[r fundamento juridic::o de ne-

nhuma reMndicação de qua1quer parte do meio
marinho ou de seus recursos.

SEÇÃ02

Cooperação Internacional
AR11G0242

Promoção da cooperação intema.cional
1.

Os Estados e as organizações internacio-

nais competentes devem, de conformidade com
o princípio do respeito da soberania e da jurisdi-

ção e na base de benefíc::io mútuo, promover a
cooperação internacional no campo da investigação científica marinha «::om fins pacíficos.
2. Neste çontexto, e sem prejuízo dos direitos
e deveres dos Estados em virtude da presente

Convenção, UJTI EstadO, áo aplicar a presente Parte, deve dar a outros Estados, quando apropriado,
oportunidade razoável para obter do mesmo, ou
median~ a sua cooperação, a informação necessária para prevenir e controlar os da1_1os à saúde
e à segurança das pessoas e ao meio marinho.
AR11G0243

Criação de condições favoráveis

e as organizações internacionais
competentes d~ern cgoperar, mediante a celebração de acordos bilaterais e multilaterais, na
criação de condições favoráveis à re!.'!J.!!açilo da
investigação científica marinha no meio rrlarinho
e na integração dos esforços dos cientistas no
estudo da natureza e intertelações dos fenômenos
e processos que ocorrem no meio maf!n!lo.
Os Estados

AR11G0244
PubUcação e difusão de Informação

e conhedmentos
1. Os Estados e as organizações internacionais com~tentes devem, de conformidade com
a presente ConVen;:ão, ·mediante a publicação e
difusão pelos canais apropriados, facultar informação sobre os principais programas propostos
e seus objetivos, bem como os conhedmentos
resultantes da investigação cientifica marinha.
2. Para tal fim, os Estados, quer individualmente quer em cooperação com outros Estados
e com as organizações internacionais competentes, devem promover atiWmente a dif~são de dados e informação dentfficos e a transferência dos
conhecimentos resultantes da investigação cientifica marinha, em partictíl.ar para os Estados em
desenvolvimento, bem como o fortaJec:::imento da
capacidade autônoma de investigação científica
marinha dos Estados em desenvolvimento por
meio de, inter ali~ programas de formação e
treino adequados ao seu pessoal técnico e c:ientifico.

SEÇÃ03

Realização e promoção di\ Investigação
cientifica marinha

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
AR11G0245

Investigação cientifica marinha
no mar territorial
Os Estados coSteiros, nO exercício da sua soberania, têm o direito exclusivo de r.egulamentar,
autorizar e ~alizar investigação científica marinha
no seu mar territoriaL A investigação cientifica
marinha no seu mar tenitoriaJ só deve ser realizada com o consentimento expresso do Estado
costeiro e nas condições por ele estabelecidas.
AR11G0246

Investigação clentíftca marinha na zona econômlca

exclusiva e .,a platafonna continental
1. Os Estados costeiros, no exercício da sua
jurisdição, têm o direito c;le regulamentar, autorizar
e re~b;ar investigação científica marinha na sua
zona econômlca exclusiva e na Sua plataforina
c:ontinental de conformidade com as disposições
pertinentes da presente Convenção.
2r A investigação cientffica marinha na zona
econômlca exclusiva e na plataforma continental
deve ser realizada com o consentimento do Estado costeiro.
3. Os Estac;los ç_osteiros, em circunstâncias
normais, devem dar o seu_ conseiltiniento a outros
Estados ou organizaç~ internacionais competentes para que executem, de conformidade com
a presente ConvenÇão, projetes de investigação
~ científic:a marinha na sua zona econ6mica exclusiva ou na sua plataforma continental, exclusivamente-comfins paCfficos e com o propósito de
aumentar o conhecimento c:ientifico do meto marinho em beneficio de toda a humanidade. Para
tal fun, os Estados costeiros devem estabelecer
regras e procedimentos para garantir que tal consentimento não seja retardado nem denegado
sem justificação razoável.
4. Para os efeitos de aplicação do § 39, considera-se que podem existir circunstâncias normais
independentemente da ausência de relações diplomáticas entre o Estado costeiro e_ o Estado
QUe pretende investigar.
5. Os Estados costeiros poderão, contudo,
discriclonariamente, rec:::usar-se a dar o seu consentimento à realização na sua zona econôinica
exclusiva ou na sua plataforma continental de um
prOjeto de investigação científica marinha de ou~
tro Estado ou organização internacional competente se o projeto:
a) tiver uma influência dlreta na exploração e
aprOveitamento dos recursos naturais, vivos ou
não vivos;
b) implicar perfurações na plataforma continental, a utilização de explosivos ou a introdução
de substâncias nocivas no meio marinho;
cr implicar a construção, funcionamento ou
utilização das ilhas artificiais, instalações e estruturas--referidas nos artigos 60 e 80;
d} contiver informação prestada nos termos
do ~rtigo 248, Sobre a natureza e os objetivos
do projeto que seja inexata ou; se o Estado ou
a organizaçâo internacional competente, que pretende realizar a-investigação, tiver obrigações penàeiltes para com o Estado costeiro d~orrentes
- ae-urrq,rojeto de investigação anterior.
6. Não obstante as disposições do § 5_9, os
EStados costeiros não podem exercer o seu poder
discricionário de rec:usar o seu consentimento nos
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termos da <~:línea a do referido parágrafo em relação aos projetas de investigação científica malinha, a serem realizados de conformidade <::om
as disposições da presente Parte, na plataforma
continental, além da.s 200 milhas marítimas das
linhas de base, a partir das quais se mede a largura
do mar territorial fora das áreas especificas que
os _Estados costeiros venham a designar publicamente, em qualquer momento, como áreas nas
quais se estão a realizar o1,1_se venham a realizar
num prazo razoável atividades de aproveitamento
ou operações pormenorizadas de_exploração sobre essas áreas. Os EStados costeiros devem dar
a devida publicidade à designação de tais áreas
bem como qualquer modificação das mesmas,
mas não serão obrigados a dar pormenores das
operações realizadas nessas áreas.
7. As disposições do§ 69 não prejudicam os
direitos dos Estados costeiros sobre a sua plataforma continental, como o-estabelecido no artigo

77.
8. As atividades de investigação cientifica marinha mencionadas no presente artigo não devem
interferir injustificadamente c:om as atividades ,
empreendidas pelos Estados costeiros no exercício dos seus direitos de soberania e da sua jurisdição previstos ~ ~e;_~en~ Conve~o_.
AR11G0247

Projeto& de Investigação científka marinha
reaUzados por organizações lntemaclonais
ou sob os seus auspk:los
Entende-se que um Estado costeiro membro
de uma organização intemadonal, ou ligado por
aCordo bilateral a tal organização, e em cuja zona
éconômlca exclusiva ou plataforma cOntinental
essa organização pretende reali:~;ar, diretamente
ou sob os seus auspidos, um projeto de investigaçã-o -cientifica marinha, autorizou a realização
do projeto de <:onformidade com as espedficações acordadas se esse Estado tiver aprovado
o projeto pormenorizado quando a C?rsé!Oização ·
decidiu pela sua realização ou se o Estado costeiro
pretende participar no projeto e não tiver formulado qualquer oQjeção até à expiração do prazo
de quatro meses a contar da data em que o projeto
lhe tenha sido comunicado pela organização internacional.
AR11G0248

Dever de prestar lntonnaçio ao Estado costeiro
Os Estados e as organizações intemac:ionais
competentes que se proponham realizai investigação científica marinha na zona e<:onômica exclusiva ou na plataforma continental de um Estado costeiro devem fomecer a esse Estado, com
a antecedência mínima de seis meses da data
prevista para o início do projeto de inv_esügã_ção
científica marinha. uma descrição completa de:
a) a natureza e os objetivos do projeto;
b) o método e os meios a utilizar, induindo
o nome, a tonelagem, o tipo e a categoria das
embarcações e uma descrição do _equipamento
cientifico;
c) as áreas geográficas precisas onde o projeto
se vai realizar;
d) as datas previstas da primeira chegada e
da partida defU'litiva das embarcações de investigação, ou da instalação e remoção do equipamento, quando apropriado;
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e) o nome da· instituição patrocinadora, o do

tentes, o estabelecimento de critérios gerais e dire-

seu diretor e o da pessoa encarregada do projeto;

triz:es que os ajudem a determinar a natureza e

e

aS imPlicações da ir'lvestigação científica marinha.
f) o âmbito em que se consjdera a eventual

participação ou representação do Estado costeiro
no projeto.

ARTIG0249

Dev'er de cumprir certas condições
1. Os Estados e as organizações internacionais competentes. quando realizem investigação
científica marinha na zona económica exclusiva
ou na plataforma continental de um Estado costeiro, devem cumprir as seguintes condições:
a) garantir ao Estado costeiro, se este o desejar, o direito de participar ou estar representado
no projeto de investigação cientifica marinha, especialmente, quando praticável, a bordo de em-

barcações e de outras unidades de investigação

ou nas instalações de investigação científica. sem
pagar qualquer remuneração aos investigadores
do Estado costeiro e sem que este tenha obrigação de contribuir para os custos do projeto;
b) fornecer ao Estado costeiro, a pedido deste,
tão depressa quanto possfvel, relatórios prelimi~
nares bem como os resUltados e condusões finais
uma vez terminada a investigação;
c) comprometer~se a di:ir icesso ao Estado
costeiro, a pedido deste, a todos os dados e amostras resultantes do projeto de investigação cientí~
fica marinha bem como a fomecer~Jhe os dados
que possam ser reproduzidos e as amostras que
possam ser divididas sem pretuíio do seU valor
cientifico;
d) fornecer ao Estado costeiro, a pedido deste,
uma avaliação de tais dados, amostras e resulta~
dos da investigação ou assistí~lo na sua avaliação
ou Interpretação;
e) garantir, com ressalva do disposto no § 2~.
que os resultados da investigação estejam dispo-.
níveis, táo depressa quanto possível, no plano in~
temadona1 por intermédio dos canais nadonafs
e internacionais apropriados;
f) informar imediatamente o Estado costeiro
de quaJquer mudança importante no programa
de investigação;
g) salvo acordo em contrário, retirar as_instalações ou o equipamento de investigação científica
wna vez terminada a investigação.
2. O presente artigo não_ prejudica as condi~
ções estabeleciçlas pelas leis e regulamentos do
Estado costeiro para o exercício do poder discri~
cionário de dar ou recusar o seu consentimento
nos termos do § 59 do artigo 246, induindo-se
a exigência de acordo prévio para a divulgação
no plano íntemacionaJ dos resultados de um projeto de investigação com incidência direta na ex~
ploração e aproveitamento dos recursos naturais.
ARTIG0250

Comunicações relativas aos projetos de
Jn~estJgação clentfflca nwinha
As comurUcações relativas aos projetas de investigação científica marinha devem ser feitas por
intermédio dos canais oficiais apropriados, salvo
acordo en1 contrário.
ARTIG0251

Critérios gends e dlreblzes
Os EStados devem procurar promover, pOr in~
termédio das organizações internacionais compe.-
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ARTIG0252

Consentimento tácito
EstaâOSOU as organizações internacionais
competentes podem empreender um projeto de
investigação cientifica marinha seis meses após
a data em que tenham sido fornecidas ao Estado
costeiro as informações previstas no artigo 248,
a não ser que, no prazo de quatro meses após
terem sJdo recebidas essas informações, o Estado
costeiro tenha informado o Estado ou a organi~
zação que se propõe realizar a investigação de
que:
a) recusa o seu consentimento nos termos do
disposto no artigo 246; ou
b) as informações fornecidas pelo Estado ou
pela organização internacional com-petente sobre
a natureza ou objetívos do projeto não correspondem a fatos manifeStante evidentes; ou
c) solicita informação suplementar sobre as
· condições e as informações previstas nos artigos
248 e249; ou
d) existem obrigações pendentes relativamen~
te às condições estabelecidas no artigo 249 a
respeito de um projeto de investigação científica
marinha anteriormente realizado por esse Estado
ou organização.

-os

ARTIG0253

Suspensão ou ceuaç•o das atfvidades de
lnvestlgaçAo cientifica marinha
1. O Estado costeiro tem o direito de exigir
a suspensão de quaisquer atividades de investi~
gação cientifica marinha em curso na sua zona
econômica exclusíva ou na sua platafonna continental, se:
a) as atividades de investigação não se realizarem
de conformidade com as informações transmi~
tidas nos termos do artigo 248 e nas quais se
tenha fundamentado o consentimento do Estado
costeiro; ou
b) o Estado ou a organização intemadonal com~
peteOte qUe realizar as atividades de investigação
não cumprir o disposto no artigo 249 no que
se refere aos d_ireitos do Estado costeiro relativos
ao projeto de investigação cientifica marinha.
2. O Estado _costeiro tem o direito de exigir
a cessação de quaisquer atividades de investi~
gação científica marinha em caso de qualquer
não~cumprimento do disposto no artigo 248 que
implique mudança fundamental no projeto ou nas
atividades de investigação.
3. ~ O Estado costeiro pode também exigir a
cessação das atividades de investigação científica
marinha se, num prazo razoável, não forem corri~
gfdas quaisquer das situações previstas no parágrafo 1~>
4. Uma vez notificados pelo Estado costeiro
da sua decisão de ordenar a suspensão ou cessação, os Estados ou as organizações internacionais
competentes autorizados a realizar as atividades
de investigação cientifica marinha devem pôr fiJll
às atividades de investigação que são objeto- de
tal notificação.
5. A ordem de suspensão prevista no pará~
grafo 1~' será_ r~voga:da pelo Estado costeiro e
permitida a continuação das atividades de investi~
gaçao científica marinha quando o Estado ou a
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organização intemacionaJ competente que realizar a investigaçao tiver cumprido as condições
exigidas nos artigos 248 e 249.
ARTIG0254

DireJtos dos Estados vizinhos sem Utoral e
dos
Estados em sJtuaçáo geográfica desfavCX"edda
1. Os Estáà65 as organizações internacio-

e

nais competentes que tiverem apresentado a um
Estado costeiro um projeto para realizar investi~
gação científica marinha referida no parágrafo 3~>
do artigo :246 devem informar os Estados vizinhos
sem JitoraJ e aqueles em situação geográfica des- .
favoredda do projeto de investigação proposto
_e devem notificar o Estado costeiro de que deram
tal informação.
2. Depois de o Estado costeiro interessado
ter dado o seu consetimento ao projeto de investi~
gação ci_entffiça marinha proposto de conformi~
dade com o artigo 246 e com outras disposições
pertinentes da presente Convenção, os Estados
e as organizações internacionais competentes
que realizem esse projeto devem proporCionar
aos Estados vizinhos _sem litoral e àqueles em
situaÇão geográfica desfavorecida, por soücitação
desses Estados e quando apropriado, a informação pertinente especificada no artigo 248 e nã
alínea Odo parágrafo I' do artigo 249.
3. Aos referidos Estados vizinhos sem litoral
e àqueles em sibJação geográfica desfavorecida
deve ser dada, a seu pedido, a possibilidade de
participarem, quando praticável, no projeto de in~
vestigação científica marinha proposto, por inter~
médio de peritos qualificados, nomeados_ por esM
ses Estados e não recusados pelo Estado costeirO,
segundo as condições acordadas para o projeto
entre o Estado costeiro interessado e o Estado
ou as organizações internacionais competentes
que realizem a investigação científica marinha,
de confórmidaâe com ÇIS disposições da presente
Conveilção.
4. Os Estados e as organizaçOes internacionais competentes referidos no parágrafo 19 devem
prestar aos menciohados Estados sem litoral e
àqueles em situação geográfica desfavorecida, a
seu pedido, as informaçôes e assistênda especificadas na alinea d) do parágrafo 1~ do artigo 249,
salvo o disposto no parágrafo 2~ do mesmo artigo.
ARTIG0255

MedJdas para fadUtar a Investigação den~
tlllca marinha
e prestar asslst~da às embarcações de ln·
vesUgação
Os Estados devem procurar adotar normas,
regulamentos e procedimentos rªzoáveis para
promover e facilitar a investigação científica mari~

nha realizadas além do seu mar territorial de con~
formidade com a presente Convenção e, quando
apropriado, facilitar o acesso aos seus portos e
promover a assistência às embarcações de investigação científica que cumpram as disposições
pertinentes da presente parte, salvo o disposto
nas suas leis e regul~entos.
• ARTIG0-256
Investfgaçã~ dentiftca marinha na Area

Todos os Estados, independentemente da sua
situação geográfica, bem como as organizaç~s.
internacionais competentes, têm o direito, de con~
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formidade .com as disposições da Parte Xl, de
realizar investigação científica marinha na Área.
ARTIG0257

Investigação cientifica marinha na coluna de
água
além dos Umltes da zona econômica exlcu·
slva

Todos os Estados, independentemente da sua
Situação geográfica, bem como as organizações

internacionais competentes, têm o direito, de conformidade com a presente Convenção, de realizar
investigação científica marinha na coluna de água
além dos limites da zona econômica exclusiva.
SEÇÃ04
Instalações e Equipamento de InvestJgação

Clentfftca no Melo Marinho
ARTIG0258
Colocação e UtiUzação
A colocação e utilização de qualquer tipo de
instalação ou equipamento de investigação dentífica em qualquer área do melo marinho devem
estar sujeitas às mesmas condições estabelecidas

na presente Convenção para a realização de investigação científica marihha nessa mesma área
ARTIG0259
Estatuto Juridlco
As Instalações ou o equipamento referido na
presente seção_ na.o têm o estatuto jurídico de
ühas. Náo têm mar territorial próprio e a sua pre~
sença não afeta a delimitação do mar territorial,
da zona econõmica exclusiva ou da plataforma
continental.
ARTIG0260
Zonas de Seguranças

Podem ser estabelecidas em volta das instalações de investigação dentíflca, de conformidade
com as disposições pertinentes da presente Convenção, zonas de segurança de largura razoável
que não exceda uma distância de 500 metros.
Todos os Estados devem _velar por que as suas
embarcações respeitem tais zonas de segurança.
ARTIGO 261
Não-interferência nas

rotas de navegação

A colocação e a utilização de qualquer tiJ?Çl de
instalação ou equipamento de investigação- cientifica não devem çonstituir obstácu1o às rotas estabelecidas para a navegação intemadonal.
ARTIG0262

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção R)
eles ou em seu nome, se realize de conformidade
com a presente Convenção.
2. Os Estados_ e as organizações internacionais cOmpetentes são responsáveis pelas medidas que tomarem em violação da presente Convenção relativamente à investigação cientifica marinha realizada por outros Estados, suas pessoas
físicas oU jurídicas· ou por organizações internacionais competentes, e devem pagar indenizações
pelos danos resultantes de tais medidas.
- 3. OS Estados -e as organizações internacionais competentes são responsáveis, nos termos
do artigo 235, pelos danos causados pela poluição do meio marinho, resultante da investigação
dentffica marinha realizada por eles ou em seu
nome.
SEÇÁ06
.
Solução de Conb"ovérsias e Medidas
Provisórias
ARTIGO 264

Solução de Controvérsia
_As controvérsias relativas à interpretaç_ão ou
aplicação das dlspo~ições da presente Convenção
referente à iiwestigação científica marinha devem
ser solucionadas de conformidade com as seções
2 e 3 da Parte XV.
ARTIG0265
Medidas provisórias
Enquanto uma controvérsia não for solucionada de conformidade com as seções 2 e 3 da
Parte >01, o Estado ou a organização internacional
.competen~ autorizado a r~alizar um projeto de
investigação cienb1icé) marinha não deve permitir
que se iniciem ou continuem as atMdades de
investigação sem o consentimento expresso do
Estado costeiro interessado.
PARTE XIV
Desenvolvimento e Transferência de
··Tecnologia Marinha

SEÇÃO I
Disposições Gerais
ARTIG0266

Promoção do Desenvolvimento e da Transferência

de Tecnologia Marlnha
1. Os Estados; diretamente o_u por intermédio
das organizações internacion~is competentes, de·vem ·cooperar, na medida das suas capacidades,
Marcas de ldentlftcac;ão e sinais de aviso
· para promover ativamente o desenvolvimento e
As instalações ou o equipamento mencionado
a transferência da dência e da tecnologia marina presente seção devem dispor de marcas de -rthas segundo modalidades e condições eqüitaidentificação que indiquem o Estado de reg_istro
tivas e razoáveis.
ou a organização internacional a que pertencem,
2. Os EStados devem promover o desenvolbem como dos adequados sínals de aViso internavimento da capacidade científica e tecnológica
cionalmente acordados para garantir a segurança
marinha dos Estados que necessitem e solicitem
no mar e a segurança da navegação aérea, tendo
assistência técnica neste _domínio, particularmenem conta as regras e nonnas estabelecidas pelas
te os Estados em desenvolvimento, induindo os
organizações internacion_ais competente~.
Estados s~ litoral e aqueles em situação geográfica desfavorecida, no que se refere à explOração,
SEÇA05
a:proveitãrnento, cons_efYação e gestão dos recurM
Responsai>Wdade
~ sos marinhos, à proteção e preseNação do meio
ARTIG0263
marinho, à investigação científica marinha e ouResponsabWdade
tras atividades rro meio marinho compatíveis com
1. Cabe aos Estados bem como às organizações internacionais competentes zelar por que
• pessoa flsica ou jurldlc:a, singular ou c:oletlva --em uso nos
a investigação científica marinha, efetuada por
demais palses de expressão portugueSll.
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a presente Convenção, tendo em vista acelerar
o desenvolvimento económico social dos Estados
em desenvolvimento.
3. Os Estados devem procurar fávow:er condições econômicas e jurídicas propícias à transferência de tecnologia marinha, numa base equita~
tiva, em beneficio de todas as partes interessadas.
ARTIG0267
- Pro"teção doa Interesses legitlmos ·

Ao promover a cooperaç"ão, nos termos do arti-go 266, os Estados devem ter em devi.da conta
todos os interesseS-legítimos, _incluindo, lnter
alla, os direitos e deveres dos po_ssuidores, fornecedores e recebedores de tecnologia_ marinha.
ARTIG0268

Objetlvos fundamentais
Os Estados, diretamente ou por intermédio das
organizações internacionais competentes, devem
promover:
a) a aquisição, avaliação e divulgação de ,conhecimentos de tecnoJogfa marinha bem como
facilitar o acesso a informação e dados pertinentes;
b) o desenvolvimento de tecnologia marinha
apropriada;
c) o desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica necessária para facilitar a transferência da
·-tecnologia marinha;
d) o desenvolvimento dos recursos humanos
através da formação e ensino a _nacionais do:::
Estados e países em deSenVãlvimento e, em especial, dos menos desenvolvidos entr~ eles; e
e) a cooperação internacional em todos os n:
veis, particularmente em .nível regional, sub-rc
gional e bilateral.
... ARTIGO 269 .

Medidas para atingir os objetlvos fundamer.
tais
Para atingir os objetivos mencionados no artigc
268, os Estados, diretarnente ou por interm&:lio:
das organizações intemadonais competentes, de
vem procurar, inter aHa:
a) estabelecer programas de cooperação téc
nica para a efetiva transferência de todos os tipe:
de tecnologia marinha aos Estados que nece!:;
sitem e solicitem assistência técnica nesse dorr.~
nio, em especial aos Estados em desenvolvimeni•
sem litoral e aos Estados em desenvolvimei!;,
em sibJação geográfica desfavorecida, bem con«
a outros Estados em desenvolvimento que n.;.
tenham podido estabelecer 04 desenvolver a SJ:).
própria capacidade tecnológica no âmbito d.
ciência marinha e no da exploração e aprov~!t=
mento de recursos rnarinh~. nem podido deser
volver a infra-estrutura de tal tecnologia;
b) promover cqt:ldições favoráveis à_ c:onc:lusã•
de acordos, contratOs e olitrõs- ajUstes similar;:=
em condições e_qüitativas e razoáveis;
c) realizar conferências, seminários e simp•'
Sios SObre temas científicos e tecnológicos, e'
particular sobre políticas e métodos para a transf,
rência de tecnología marinha;
d) promover o intercâmbio de cientistas e pec
tos em tecnologia e õuiras-inàtéríãs;
e) realizar projetos e promover emp~esas co1
--juntas e outras formas de cooperação bilater'
e multilateral.
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SEÇÃ02.

Cooperação Internacional
AR11G0270

Fonnas de cooperação internacional
A cooperação internacional para o desenvolvimento e a transferência de tecnologia ma(inha
deve ser efetuada, quando praticável e apropriado,
através de programas bilaterais, regionais ou multilaterais existentes, bem como através de progra~

mas ampliados e de novos programas para facilitar a investigação científica marinha, a transfe-

rência de tecnologia marinha, particularmente em
novos domínios e o financiamento internacional
apropriado da investigação e desenvolvimento
dos oceanos.

AR11G0271

Diretrizes, critérios e normas
Os Estados devem promover, ~drrc~tiimente ou
por intermédio das organizações internacionais
competentes, o estabelecimento de diretrizes, critérios e normas geralmente aceitos para a transferência de tecnologia marinha numa base bilateral
ou no âmbito das organizações internacionais e
outros organismos, tendo particularmente em
conta os interesses e necessidades dos Estados
em desenvolvimento.
·
ARTIG027~

Coordenação de programas fntemaclonais
No domínio da transferência de tecnologia marinha, os Estados devem procurar assegurar que
as organizações internacionais competentes
coordenem as suas atividades, incluindo quisquer
programas regionais ou mutJ.diais, tendo em conta os interesses e necessidades dos Estados em
desenvolvimento, em particular dos Estados sem
litoral e daqueles em situação geográfica desfavorecida.
ARTIG0273

Cooperação com organizações internacionais
e com a Autoridade

Os Estados devem cooperar ativárnente- com
as organizações internacionais competentes e
com a Autoridade para encorajar e facilitar a transferência de conhecimentos especializados e de
tecnologia marinha relativos às atividades na área
aos Estados em desenvoMmento, aos seus nacionais e à empresa
ARTIG0274
Objeüvos da Autoridade

Sem prejuízo de todos os interesses legítimos,
incluindo, inter ana, os direitos e deveres dos
possuidores, fornecedores e recebedores de tecnologia, a Autoridade, no que se refere às atividades na área, deve assegurar que:
a) os nacionais dos Estados em desenvolvi·
menta, coSteiros, sem litoral ou em situação geográfica desfavor_ecida, sejam admitidos para fins
de estágio, com base no principio da cüstribuiçâo
geográfica eqüitativa, como membros do pessoal
de gestão, de investigação e técnico recrutado
para as suas atividades;
b) a documentação técnica relativa ao equipamento, maquinaria, dispositivos e processos pertinentes seja posta à disposição de todos os Estados, em particular dos Estados em desenvolvi-
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menta que necessitem e solicitem assistência técnica nesse domínio;
c) sejam tomadas pela Autoridade disposições
apropriadas para facilitar a aquisição de assistência técnica no dominio da tecnologia marinha
pelos Estados que dela ne.cessitem e a solicitem,
em particular os Estados em desenvolvimento,
bem como a aqUisição pelos seus nacionais dos
conhecimentos técnicos e especializados necessários, iilcluindo a formação profissional;
d) seja prestada aos Estados a assistência técnica de que necessitem e soJicitem nesse domínio, em especial aos Estados em desenvolvimento, bem como assistência na aquisição de equipamento, Irl_&t_alações, processos e outros conhedmentos técnicos necessários, mediante qualquer
ajuste financeiro previsto na presente Convenção.
SEç:A03

Centros Nacionais e Regionais de Investi·
gaçáo
Científica ~ Tecnológica Marinha
ARTIG0275

Estabelecimento de centros naclonals
1. Os Estados devem promover, diretamente
ou por intermédio das organizações internacionais competentes e da Autoridade, o estabelecimento, em especial nos Estados costeiros em
desenvolvimento, de centros nacionais de investigação científica e tecnológica marinha bem como
o reforço de centros nacionais existentes, a fllTI
de estimular e impulsionar a realização de investi·
gação científica marinha pelos Estados costeiros
em desenvolvimento e de aumentar a sua capacidade nacional para utilizar e preservar os seus
recursos marinhos em seu próprio beneficio econômlco.
2. Os Esta:dós devem prestar, por intermédio
das organizações internacionais competentes e
da Autoridade, apoio adequado para facilitar o
estabelecimento e_ o reforço de tais centros nado~
nais, a fim de fornecerem serviços de formaç:áo
avançada, e equipamento e conhecimentos práticos e técnicos necessários, bem como peritas
técnicos. aos Estados que necessitem e solicitem
tal assjstênda.
AR11G0276

Estabelecimento de centros regionais
1. Os Estados devem promover1 em coordenação com as orgahizaç::Qes internacionais competentes, com a Autoridade e com instituições
nacionais _de investigação científica e tecnol6gica
marinha, o estabelecimento de centros regionais
de investigação científica e tecnológica marinha,
em especial nos Estados em desenvolvimento,
a fim de estimular e impulsionar a realização de
investigação cientifica marinha pelos Estados em
desenvoMmento e de favorecer a transferência
de tecnologia marinha.
2. Todos os Estados de uma região devem
cooperãr com os respectivos centros_ regionais
a fim de assegurarem a r~alização mais eficaz
dos seus objetivos.
Funçõe~

ARTIG0277
dos cenb'os ~onals

As funções dos centros regionais devem com-

preender, inter aDa:
a) programas de formação e ensino, em todos
os níveis, sobre diversos aspectos da investigação
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científica e tecnológica marinha, em especial a
biologia marinha, incluidas a conseNação e agestão dos recursos vivos, a oceanografia, a hidrografia, a engenharia, a exploração geológica dos
fundos marinhos, a extração mineira bem como
a tecnologia de dessalinízação;
b) estudos de gestão;
c) programas de estudos relacionados com
a proteção e preservação do meio marinho e com
a prevenção, redução e controle da poluição;
d) organização de conferêndas, seminários e
sjmpósios regionais;
e) aquisição e processaménto de dados e informações sobre a ciência e tecnologia marinhas;
f) disseminação imediata dos resultados da investigação cientifica e tecnológica marinha por
meio de publicações de fácü acesso;
g) divulgação das políticas nadonais sabre
transferência de tecnologia marinha e estudo
comparativo sistemático dessas politicas;
h) compilação e sistematização de informa~
ções sobre comercialização de tecnologia e sobre
os contratos e outros ajustes relativos a patentes;
i) cooperação técnica -com outros Estados da
região.
SEÇA04.
Cooperação entre Or!IIJillzaçóe• Intemadonals
ARTIG0278

Cooperação entre Of'!lliJiioaçóes Internacionais
As organizações internacionais competentes
mencionadas na presente Parte e- na Parte XIU
devem tomar todas as medidas apropriadas para
assegurarem, diretamente ou em estreita coop~
ração entre si, o cumprimento efetivo das funções
e responsabilidades, decorrentes da presente Par-

te.
PARTE X!/
Solução de Controvérsias
SEÇÃO 1

Disposições Gerais
ARTIG0279

Obrigação de soluc,io~r .c~mtrovéndas
por meios pacificos
Os Estados-Partes devem soludonar qualquer
controvérsja entre eles relativa à interpretação ou
aplicação da presente Convenção por meios pací~
ficas, de conformidade com o parágrafo J9 do
artigo 2~ da Carta das Nações Unidas e, para tal
fim, procurar uma solução pelos meios inpj_cados
no § 1' do artigo 33 da Carta.
ARTIG02BO

SoluCiáO de controvérsias por quaisquer
meios

padOcos escolhidos pelas partes
Nenhuma das disposições da presente Parte
prejudica o direito dos Estados-Partes de, em
qualquer momento, acordarem na solução de
uma controvérsia entre eles relativa à interpretação ou aplicação da presente Convenção por
quaisquer meios pacíficos de sua própria escolha.
ARTIG0281

Procedimento apUcáveJ quando as
partes não tenham àlcançado uma solução
1. Se os Estados-Partes que são partes numa
controvérsia relativa à interpretação ou aplicaçao
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''da presente Convenção tiverem acordado em proParte for parte em tal controvérsia, esta seção termos do presente artigo, salvo acordo em concurar solucioná-la por um melo padfico ~ sua
aplis~-se mutatiS mutandls.
trário das partes.
própria escolha, os procedimentos estabelecidos
8. As declarações e notificações referidas no
SEÇI\02
na presente Parte só serão ·apJ!cados se não tiver.
presente artigo serão depositadas junto do SecreProcedimentos
Compulsórios
Conducentes
sido alcançada uma solução por esse meio" e se
tário Geral das Nações Unidas, que deve remeter
a
o acordo entre as Partes -hão eXdU.ir- a -posSibi- cópias das mesmas aos Estados-Partes.
Decisões
Obrigatórias
Udade de outro procedimento.
· "··- ~-AR11G0288
. 2. Se as Partes tiverem também acordado
ARllG02B6
Juriadlção
··num prazo, o disposto no § 1 o s9 será aplis~~o
Aplicação dos procedimentos nos termos
· :depois de expirado esse prazo.
1.
A
corte
p_y
tribunal
a que se refere o artigo
da presente aeção
287 tem jurisdição sobre qualquer controvérsia
AR11G0282
Salvo o disposto na seção 3, qualquer contro- relativa à interpretação ou aplicação da presente
Obrigações decommtes de acordos gerais,
vérsia relativa à interpretação ou aplicação da pre- Convenção que lhe seja submetida de conforregionais ou bUaterals
sente Convenção, quando não tiver sido solucio- midade com a presente Parte.
·~t Se os Estados-Partes que são partes numa con- na_da mediante a aplicação da seção 1, será sub2. A corte ou tribunal a que se refere o artigo
trovérsia relativa á interpretação ou aplicação da metida, a pedido de qualquer das partes na con- 287 tem também jurisdição sobre qualquer conpresente Convenção tiverem ajustado, por ~eio_ trovérSia, à corte QY tribunal que tenha jurisdição trovérsia relativa à interpretação ou aplicação de
de acordo geral, regional ou bilateral, ou de qual- -nos termos da presente seção.
um acordo internacional relacionado com os obquer outra forma, em que tal controvérsia seja_
jetivos_ da presente Convenção que lhe seja subARTIGO
21J7
.,_ submetida, a pedido de qualquer das Partes na
metida de conformidade com esse acordo.
Escolha do procedimento
: :~. mesma, a um procedimento conducente a l!ma
3. A Câmar~ de Controvérsia dos Fundos Maridedsão obrigatória, esse procedimento será apli1. Um Estado ao assiÕ.ar ou ratificar a presente nhos do Tn'bunallntemacional do Direito do Mar
.. cada em lugar do previste> na presente Parte, salvo
Corivenção ou a ela a.de_rir, pu em qyalquer mo- estabelecida de conformidade com o Anexo VI,
acordo em contrário das Partes na controvérsia.
mento ulterior, pode escolher livremente, por ou quaÍquer outra Câmara ou tribunal arbitral a
ARTIGQ 283 __ _
meio de declaração escrita, Um Ou rilais dos se- que Se faz referência na seção 5 da Parte XI, tem
Obrigação de Trocar Opiniões
guintes meios para a solução das controvérsias jurisdição sobre qualquer das questões que lhe
relativas à interpretação ou aplicação da presente sejam submetidas de conformidade com essa se1. Quando surgir uma controvérsia entre EstaConvenção:
ção.
):,dos-Partes relativa à interpretação ou aplicação
a) o Tribuna] Intemadonal do Direito do Mar
4. Em caso de controvérsia sobre jurisdição
~~da presente Convenção, as partes na controvésia
estabelecido de coilformidade com o Anexo VI;
de uma corte ou tribunãl, a questão será resolvida
devem proceder sem demora a uma troca de
b) a Corte •Intemadona1 da Justiça;
por decisão dessa corte ou tnbunal.
opiniões, tendo em vista solucioná.~la_por meio
c) aro tribunal arbitral constituído de conforAR11G0289
de negociação ou de outros mel~ pacificas. _ - midade com o Anexo Vlt
Peritos
2. As partes também devem proceder sem de- - - d) um tribunal arbitral especial constituído de
A corte ou tribunal, no exercício da sua jurfs&·
....··;mora a uma troca de opiniões quando um proce- _ conformidade com o Anexo VIII, para uma ou
---: ·- dimento para a solução de taJ controvérsia tiver
mais das categorias de controvérsias especifica- çãonos tennqsda presente seção, pode, em qualquer controvérsia em que se suscitem questões
~_. sido terminado sem que esta tenha sido solucio-das no referido Anexo.
parte
nada ou quando se tiver obtido uma solução e
2.. Uma declaraÇão -feita nos termos dó pará- científicas ou técnicas, a pedido de
as circunstânci.;~s requeiram consultas sobre o
grafo 1 ~ não deve afetar a obrigação de um Esta- ou. por iniciativa própria, seledonar, em consulta
com as partes, pelo menos dois peritos em quesmodo como será implementada a solução,
do-Parte de aceitar:, na medida e na forma estabelecidas na seção -5 da Parte XI, a competência tões científicas ou técnicas, escolhidos de prefe,_;
ARTIG0284
da Câmara de Controvérsias dos Fundos .Mari- rência da lista apropriada preparada de conforConcWac;ão
nhos do Tribunal Internacional do Direito do Mar midade com o artigo 2 do Anexo VIU. para participarem nessa corte ou tribunal, sem direito a voto.
nem deve ser afetada por essa obrigação.
1. O Estado-Parte que numa controvérsia rela3~-0 Estado Parte que é parte numa controtiva à interpretação ou aplicação da presente ConAR11G0290
vérsia não abrangida por uma declaração vigente,
venção pode conviçl.ar a outrª ou outras partes
Medidas provisórias
a submetê-la a conciliação, de conformidade com
deve ser considerado como tendo aceito a arbitra1. Se uma controvérsia tiver sido devidamente
gem, de conformidade _com o Anexo VII.
o procedimento previsto na seção 1 do Anexo
submetida a uma -corte ou tribunal que se consi..,..~ V ou com outro proced_irnento de conciJíaç:ão.
4. Se as partes numa controvérsia tiverem acei- der~ prima fade, com jurisdição nos termos da
#f.i;.._ 2. Se o convite for aceito e as partes acordarem
to o mesmo proceâin'léntb para a solução da con- presene Parte ou da seção ~ da Parte XI, a C?rte.
trovérsla, -esta- 56 -po-derá ser submetida a esse ou tribunal poderá decretar quaisquer medidas
~t, no procedimento de conciliação a aplicar, qualquer parte pode submeter a controvérsia a esse
procedimento, salvo acordo em CO_f1:~ário das par- provisórias que considere apropriadas às circunstes.
procedimento.
tâncias, para preservar os direltos respectivos das
3. Se o convite não- for a<::eitO- ou -ã.!:t pãrtes5. Se a:s partes numa controvérsia não tiverem parts na controvérsia ou impedir danos graves
aceito ó ·mesmo- procedimento pa"ra a Solução ao meio marinho, até decisão definitiva.
não acordarem no procedimento, o procedimenda controvérsia, es~a só poderá ser submetida
to de conciliação deve ser considerado te_rminado.
2. As medidas provisórias podem ser modifi4. Quando Uma controvérsia tiver sidO submea arbitragem, de confoimidade com o Anexo 'v'II, cadas ou revogadas desde que as circu_motâncias
salvCS""ãCOI'do em cOntrário das partes.
tida a conciliação, o procedimento só se poderá
que as justificaram se tenham modificado ou dei6. Uma declaração feita nos termos do pará- xado de existir.
dar por terminado de confurmidade com o procegrafo 1 ~ manter-se--á em vigor até três meses dedimento de conciliação ac;:ordado, salvo acordo
3. As medidas provisórias s6 podem ser decre__ , em contrário das partes.
pois da "notifiCação de reVogação ter sido deposi- tadas, modificadas ou revogadas, nos termos do
tada junto do Secretário-GE:l'ãl, das Nações Uni- presente artigo, a pedido de uma das partes na
ARTIGO 285
das.
1
controvérsia e ap6s ter sido dada às partes a opor'·.~~ ApHcac;ão da presente seção às controvér7. Nenhuma nova declaração, notificação de tunidade de serem ouvidas.
,
sias
revogação ou expiração de uma declaração afeta
4. A corte ou tribunal notificará imediatamente
submetidas nos termos da Parte XI
de modo algum os procedimentos pendentes nu- as partes na controvérsia e, se julgar apropriado,
ma -~?rte_ :o_u tribunal que tenha jurisdição nos outros Estados Partes, de qualquer medida proviEsta seção aplica-se a qualquer controvérsia
que, nos termos da seção 5 da Parte XI da presente
sória ou de qualquer decisãg que a modifiqu~ _
Convençl!o, tenha de ser soly_c_ionada de conferou revOgue.
I_ midade com os procedimentos previstos na pre5. Enquanto não estiver constituído o tribunal
•Trib~~~(lntemac:!onal de Justiça- em uso nos demais países
de expressao portugue.stJ.
arbitral ao qual uma controvérsia esteja a ser subf sente Parte. Se uma entidad_e que não um Estado-

um"'

;jli
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U)
ARTIG0293
Direito apUcável

metida nos termos da presente seção, qualquer
corte ou tribunal, escolhido de comum acordo
pelas partes ou, na falta de tal acordo, dentro
de duas semanas subseqüentes à data do pedido

de medidas provisórias, o Tnbuna11ntemadonal
do Direito do Mar, ou, tratando-se de atividades

na Área, a Câmara de Controvérsias dos Fundos
Marinhos, pode decretar, modificar ou revogar
medidas provisórias nos termos do presente arti-

go, se considerar, prima fade, que o tribunal
a ser constituído teria jurisdição e que a urgência
da situação assim o requer. Logo que estiver cons-

1. A corte ou bibunaJ que tiver jurisdição nos
tennos desta seção deve aplicar a presente Convenção e outras nonnas de direito internacional
que não forem incompatível com esta Convenção.
2. O parágrafo 19 não prejudicará a facuJdade
da corte ou tribunal que tiver jurisdição nos tennos
da presente seção de decidir um caso ex aequo
et bono, se as partes assim o acordarem.

ARTIG0294

Procedhnentos preliminares

tituído, o tribunal ao qual a controvérisa foi submetida pode, atuando de confonnidade com os pará-

a 4~. modificar, revogar ou confiar essas

1. A corte ou tribunal referido no artigo 287

medidas provisórias.
6. As partes na controvérsia devem cumprir

aó qual tiver sido feito um pedido relativo a uma

grafos

I~

sem demora quaisquer medidas provisórias decretadas nos termos do presente artigo.
ARTIG0291

Acesso
1. Os Estados-Partes têm acesso a todos os
procedimentos de solução de controvérsias especificados na presente Parte.
2. AJj entidades que não sejarh Estado~Partes
têm acesso, apenas nos casos expressamente
previstos na presente Cónvenção, aos procedimentos de solução de controvérsias especificados
nesta Parte.
ARTIG0292
Pronta JJbertaçio das embarcações e das
suas tripulações

1. Quando as autoridades de um Estado-Parte
tiVerem apresado uma embarcação que aJVore
a bandeira de um outro Estado-Parte e for alegado
que o Estado que procedeu à detenção não cum..
priu as disposições da presente Convençao no
que se refere à pronta libertação da embarcação
ou da sua tripulação, mediante a prestação de
uma caução idônea ou outra garantia financeira,
a questão da libertação poderá ser submetida,
salvo acordo em contrário das partes, a qualquer
corte ou bibunal escolhido por acordo entre as
partes ou, não havendo acordo no prazo de dez
dias subsequentes ao momento da detenção, à
corte ou bibunal aceito, nos termos do artigo 287,
pelo Estado que fez a detenção ou ao Tribunal
Internacional do Direito do Mar.
2. O pedido de libertação só pode ser feito
pelo Estado de bandeira da embarcaç!o ou em
seu nome.
3. A corte ou tribunal apreciará imediatamente
o pedido de libertação e ocupar-se-á ·exclusivamente da questão da llbertaç!o, sem prejuízo do
mérito de qualquer ação judicial contra a embarcação, seu annador ou sua tripulação, intentada
no foro nacionaJ. apropriado. As autoridades do
Estado que "tiverem efetuado a detenção continuarão a ser competentes para, em qualquer altura, ordenar a libertação da embarcação ou da
sua tripulação.
- -·
4. Uma vez prestada a caução ou outra garantia
financeira fiXada pela corte ~ tribunal, as autoridades do Estado que tiverem efetuado a detenção
cumprirão imediatamente a decisilo da corte ou
tribunal relativa à libertação da embarcação ou
da sua tripulação.

contovérSiit mencionada no artigo 297, decidirá,
por solicitação de uma parte, ou poderá decidir,

por iniciativa própria, se o pedido constitui utilização abi.!Siva dos meios processuais ou se prima
fade é bem fundamentado. Se a corte ou tribunal
decidir que o pedido constitui utilização abusiva
dos meios processuais ou é prima fade infundado, cessará a sua ação no caso..
2. Ao receber o pedido, a corte ou tribunal notifiCará iinediatamente a outra parte ou partes e ftxará
um prazo razoável durante o qual elas possam
solicitar-lhe que decida nos termos do parágrafo
1•.
3. Nada no presente artigo prejudica o clireito
de qualquer parte numa controvérsia de deduzir
~ceções preliminare_s de conformidade com as
normas processuais aplicáveis.
ARTIG0295
Esgotamento dos recursos internos

Qualquer controvérsia entre Estados Partes relativa à interpretaçOO ou à aplicação di!!! presente

Convenção só pode ser submetida aos procedimentos estabelecidos na presente seção depois
de esgotados os recursos internos de conformidade com o direito internacional.
ARTIG0296
Caráter deflniUvo e força obrigatória das decisões
1. Qualquer decisão proferida por urna corte
ou tribunal com jurisdição nos termos da presente
seção se:rá definitiva e deverá ser cumprida por
todas as partes na c:ontrovérsja.
2. Tal dedsão não terá força obrigatória senão
para as partes na controvérsia e no que se refere
a essa mesma controvérsia.
.

$ÇÂ03

UmJtes e exceções à apDcação da seção 2
ARTIG0297

Uroltes à aplicação da Seção 2.
1. As controvêrsjas relativas à interpretação ou
aplicação da presente Convençao, no concernente ao exercido por um Estado costeiro dos seus
direitos soberanos ou de jurisdição previstos na
presente Convenção, serão submetidas aos procedimentos estabelecidos na seção 2 nos seguintes casos:

a) quando se alegue que _um Estado costeiro
atuou em violação das disposições da presente
Convenção no concernente às liberdades e direitos de navegação ou de sobrevôo ou à liberdade
e·âoâireito de colocação de cabos e dutos subma-

Quinta-feira 12
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rinos e outros usos do mar internacionalmente
lfcitos especificados no artigo 58; ou
b) quando se alegue que um Estado, ao exer·
cer as Jiben;lades, os direitos, ou os usos anteriormente mencionados, atuou em violação das disposições da presente Convenção ou das leis ou
regulamentos adotados pelo Estado costeiro, de
conformidade com a presente Convenção e com
outras normas de direito internacional que não
sejam com ela incompatlveis; ou
c) quando se aJegue que um Estado costeiro
atuou em violação das regras e normas internacionais específicas para a proteção e preservação
do meio marinho aplicáveis ao Estado costeiro
e .que tenham sido estabelecidas pela presente
Convenção ou por intermédio de uma organização internacional competente ou de uma conferência diplom~tica de conformidade com a presente Convenção.
2. a) As controvérsias relativas à interpretação
ou aplicação- das disposições da presente Convenção concernentes à investigação científica marinha setão solucionadas de conformidade com
a seção 2, càin a ressalva de que o Estado costeiro
nao será obrigado a aceitar submeter aos procedimentos de solução, qualquer controvérsia, que
se suscitem por motivo de:
i) o exercício pelo Estado costeiro de um direito ou poder discricionário de conformidade com
o artigo 246; ou
ii) a decisão do Estado costeiro de ordenar
a suspensão ou a cessaÇ:ãõ de um projeto de
investigação de conformidade com o artigo 253.
b) A controvérsia suscitada quando o Estado
que realiza as investigações alegar que, em relação a um determinado projeto, o EStado costeiro
não está a exercer, de modo compatível com a
presente Convenção, os direitos que lhe conferem
os artigos 246 e 253, será submetida, a pedido
de qualquer das partes, ao procedimento de _concüiação nos termos da seção 2 do Anexo V, com
a ressalva de que a c:omissão de conç:iliação não
porá ém cáusa o exercido pelO EstadO costeiro
do seu poder discricionário de designar as áreas
especificas referidas no parágrafo 6 do artigo 246,
ou do seu poder discricionário de recusar o seu
consentimento, de conformidade com o parágrafo 5• do artigo 246.
3. a) As controvérsias relativas à interpretação
ou aplicação das disposições da presente Convenção concernentes à pesca serão solucionadas
de conformidade com a seção 2, Com a ressalva
de que o Estado costeiro não serâ obrigado a
aceitar submeter aos procedimentos de solução
qualquer controvérsia relatfva aos seus direitos
soberanos referentes aos recursos vivos da sua
zona econômica exclusiva ou ao exercido desses
direitos, incluídos os s.eus poderes discrldonáiiOs
de fiXar a captura permissível, a sua capacidade
de captura, a abibuição dos excedentes a outros
Estados e as modalidades e condições estabelecidas nas suas leis e regulamentos de conservação e gestão.
· ·
b) Se a aplicação das disposiçóes da seção
1 da presente Parte não permitiu chegar a wna
solução, a controvérsia será submetida, a pedidq
de qualquer das partes na controvérsia, ao proce-dimento de conciliação nos termos da seção 2
do Anexo V, quando se alegue que um Estado
costeiro~
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i) tenha manifestamente deixado de cumprir

as suas obrigações de assegurar, por meio de

medidas apropriadas de conservação e gestão,
que a manutenção dos recursos vivos da zona
econômica exclusiva não fique seriamente amea-

çada;
ii) tenha arbitrariamente recusado fixar, a pedido de outro Estado, a captura permissível e a
sua própria capacidade de captura dos recursos

vivos, no que se refere às populações que este
outro Estado esteja interessado em pescar; ou
üi) tenha arbitrariamente recusado atribÜir a
qualquer Estado, nos termos dos _artigos 62, 69
e 70, a totalidade ou parte do excedente que tenha
declarado existir, segundo as modalidades e condições estabelecidas pelo Estado costeirocompativeis com a presente Convenção.

c) Em nenhum caso a comissão de conciliação substituirá o seu poder discricionário pelo
do Estado costeiro.
d) O relatório da comls_~o de conciliação deve ser comunicado às organizações internacionais
competentes.
e) Ao negociar um açorda nos termos dos
artigos 69 e 70, os Estados Parte:s deverão incluir,
salvo acordo em contrário, uma cláusula sobre
as medidas que tomarão para minimizar a Possibilidade de divergência relativa à interpretação ou
aplicação do acordo e sobre o procedimento a
seguir se, apesar disso, a divergência surgir.
ARTIG0298

Exceçóes de caráter facultativo à apllc::açáo
daseção2
1. AD assina,r ou ratificar a presente Convenção
ou a ela aderir, ou em qualquer outrO momento
ulterior, um Estado pode, sem prejuizo das obrigações resultantes da seçâa 1, d~cl_arar por escrito
não aceitar um ou mais dos procedimentos estabelecidos na seção 2, com respeito a uma ou
várias das seguintes categorias de controvérsias:
a) i) as controvérsias re1ativas à interpretação
ou aplicação dos artigos 15, 74 e 83 referentes
à delimitação de zonas maritimas, ou às baías
ou titulas históricos, com a ressalva de que o
Estado que tiver feito .a dec;lar~ção, quando tal
contro~rsia surgir depois da entrada em v:igor
da presente Convenção e quando não se tiver
chegado a acordo dentro de um prazo razoável
de negociações entre as partes, aceito, a pedido
de qualquer parte na controvérsia, submeter a
questão ao procedimento de conciliação nos termos da seção 2 do Anexo V; além disso, fica:
excluída de tal submissão qualquer contrOVérsia
que implique necessariamente o -~ame simultâneo de uma controvérsia não solucionada relativa à soberania_ou outros direitos so_bre wn território continental ou insular;
ü) depois de a comissão de conciliação ter
apresentado o seu re~atório, no qual exporá as
razões em_ que se fundamenta as partes negociarão um ac:ordo _com base nesse relatório; se
essas negociações não resultarem num acordo,
as Pªrtes devei~O~salyo ~cardo_ em contrário, submeter, por mútuo consentimento, a qUestãO-a
um dos. procedimentos previstos na seção 2;
ili) esta alínea não se aplica a nenhuma controvérsia relativa à delirrtitação de zonas marítim'as
que tenha sido definitivamente solucionada par
acordo entre as partes, nem a qualquer controvérsia que deva ser solucionada de conformidade

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

com um acordo bilateral ou multilateral obriga·
tório para essas partes;
b) as controvérsias relativas a atividãdes militares, indtúdas as atividades militares de embarcações e aeronaves de Estado utilizadas em serviçO não comerciais, e as controvérsias relativas
a atividades destinadas a fazer cumprir normas
-leQãis tendo em vista o exercício de direitos soberanos ou da jurisdição excluídas, nos termos dos
S~9 ou 3? do artigo 297, da jurisdição de_ uma
corte ou tnbunal;
<:)- as controvérSias a resP.eito das quais o ConSelho de Segurança das Nações Unidas esteja
a exercer as funções que•lhe são conferidas pela
Carta das Nações Unidas, a menos que o Canse~
lho de· Segurança retire a questão da sua ordem
do dia ou convide as partes a s~ucioná-la pelos
meios previstos na presente Convenção.
2. O Estado Parte que tiver feito uma decla~
ração nos termos do § 1'? poderá retirá-la em
qualquer momento ou convir em submeter a controvérsia, excluída em virtude dessa declaração,
a qualquer das procedimentos estabelecidos na
presente Convenção.
3. Um Estado Parte que tiver feito uma deda~
ração nos termos do § 19 não pode su.bmeter
a controvérsia pertencente à categoria de controvérsias excluídas, a qualquer dos procedimentos
previstos na presente Convenção, sem o consentimento de qualquer outro Estado Parte com o
qual estiver em controvérsia.
4. Se um dos Estados. Partes tiver feito uma
declaração nos termos da alínea a) do parágrafo
1, qualquer outro Estado Parte poderá submeter,
contra a parte declarante, qualquer controvérsia
pertencenfea-umfrdas categorias executadas ao
procedimento especificado em_ tal_ declaração.
5~ (Jma nova declaração ou a retirada de uma
declaração não afetará_ de modo algum os procedimentos em curso numa corte ou t,ril:lunal nos
termas do Presente artigo, salvo acordo
contrário das partes.
_
6. As declarações e as notificaç~s de retirada
das __ dedarações nos termos do presente artigo
SerãO ilepOsitàdãs juntõ do Secretário-Gera] das
NaÇ.õis Urifdas, o qual enviará c:ópias das mesmas
ao_s Estados Partes.

em

ARTIG0299

Direito de as partes convirem num procedimento
_ 1. A controvérsia excluída dos procedimentos
de solução de controvérsias previstos na seção
2 ·nos termos do artigo 297, ou E!XCetuada de
tai? procedimentos por melo de uma decLar~ç;io
feítã de conformidade com o artigo 298, só poder~ ser submetida a ~ses procedimentos. por acordo das partés··na c:ontioVéi'sia.
2 .. Nenhuma da!? disposições da presente se-ção prejudica o direito de as partes na controvérsia
convjre_m num outro procedimento para a saiu~ çã~ d~ tal controVérsia ou de chegarem ~ uma
solução a_migável.
-

PAR'!EJM
Disposições Gerais
ARTIG0300
Boa fé e ilbi.ISO de direito

Os Estados Partes devem cumprir de boa fé
. aS Obrigações contraídas nos termos da presente
Convenção e exen::er os d.ireltos.jurisdiçãQ e Uber-
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dades reconhecidas_ ng~ presente Convenção d,_e
modo a não constituir abuso de direito.
ARTIG030l

Utilização do mar para fins padftcos
No exercício dos seus direitos e no çumprimento das suas obrigações nos termos da presente Convenç:ão, os Estados Partes devem abster-se de qualquer ame_aça ou u~ dã fOrÇa c:ontra
a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de qualquer outrã.
forma incompatível com os princípios de direito
internacional incorporados na Carta das Nações
Unidas.
ARTIGO 302

Dlwlgac;ão de Informações
Sem prejuízo do direito de um Estado Parte
de recorrer aos procedimentos de solução de controvérsias estabelecidos na presente Convenção,
nada nesta Convei)Ç~Q deve ser interpretado no
sentido de exigir que um Estado Parte, no -cumpri~
mentO das suas obrigações nos termos da presente Convenção, forneça informações cuja divulgação seja contrária aos interesses essenciais da
sua segurança.
ARTIG0303

Objetos arqueológicos e históricos achados
n~mar

1. O Estados têm o dever de proteger os objetos de caráter arqueológico e histórico achados
no mar e devem cooperar para esse fim.
2. A fim de controlar o tráfico de tais objetos,
o Estado costeiro pode presumir, ao aplicar o
artigo 33, que a sua remoção dos fundos marinhos, na área referida nesse artigo, sem a sua
autorização constitui uma infração, cometida no
seu território ou no seu mar tenitorial, das leis
e regulamentos mendonados no referido artigo.
3._ Nada no presente artigo afeta os direitos
dos proprietários identificáveis, as normas de salvamento ou outras normas do direito matitimo
bem como leis e práticas em matéria de intercâmbios culturais.
4. O preSente artigo déve aplicar-se sem· prejuizo de outros acordos internacionais e normas
de direito intemaciona1 relativOs à proteção -de
objetos de cárater arqueológico e histórico.
ARTIGO 304

Responsabilidade por danos
As dispostções da presente Convenção relativas
à responsabilidade por danos não prejudicam a

aplicação das normas vigentes e a elaboração
de novas normas relativas à responsabpidade_nos
termos do direito intemadonal.

PARTEJMJ
DlspOBições Finais
ARTIG0305

Assinatura
· -1. A presente convenção está aberta à assinatura de:

a)- todos os Estados;

_

b) a Namíbia, representada pelo Conselho das
Nações Unidas para a Namíbia;
c) todos os Estados autônomos associados
que tenham escolhido este estatuto num ato de
autoc:!eterminaç~o fiSCalizado e aprovado pelas
Nações Unidas de conformidade com a resolução
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1514(XV) da Assembléia Geral, e que tenham
competência sobre matérias regidas pela presente Convenção, incluindo a de concluir tratados
em reJação a essas matérias;

d) todos os Estados autónomos associados
que, de conformidade com seus respectivos ins-

trumentos de associação, tenham competênda
sobre as matérias regidas pela presente Convenção, incluindo a de concluir tratados em relação

a essas matérias;
e) todos os territórios que gozem de plena autonomia interna, reconhecida como tal pelas Nações Unidas, mas que não tenham alcançado a
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aplicar-se provisoriamente até à sua aprovação
formal peJa Autoridade, de confonnidade com a
Parte XJ.
5. __ AAutoridade e os seus órgãos devem atuar
de conformidªde çom a resolução II da Terceira
Conferência das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, relativa aos investimentos preparatórios,
e com as dedsões tomadas pela Comissão Preparatória na aplicação dessa resolução.
AATIG0309
Reservas e ex.:eções

A presente_ Convenção não admite quaisquer

plena independência de confol'lTUdade com a re-solução 1514(XV) da Assembléia Geral, e que t~

reservas ou exceções além das por ela expressa-

nham competência sobre as matérias regidas pela
presente Convenção, incluindo a de concluir tratados em relação a essas matérias;
f) as organizações internacionais, de conformidade com o Anexo lX.
2. A presente Convenção está aberta à assinatura até 9 de dezembro de 1984 no Ministério
dos Negócios Estrangeiros da Jamaica e também, a partir de I de julho de 1983 até 9 de
dezembro de 1984, na sede das Nações Unidas
em Nova Iorque.

ART!G0310
·Declaraç6es

ARTIG0306

Ratfftcação e conflnnação fonnal
A presente Convenção está sujeita à iatificaçiio
pelas Estados e outras entidades mencionadas
nas alíneas b), c), d) e e) do parágrafo 1 do artigo
305, assim como a confinnação formãl âe confor~
nUdade com o Anexo IX. pelas entidades mencionadas na alfnea f) do parágrafo 1 desse artigo.
Os instrumentos de ratificação e de conflfiTlaçâo
fonnal devem ser depositados junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.
ARTIG0307
Adesão

A presente Convenção está aberta à adesão
dos Estados e das outras entidades mencionadas
no artigo 305. A adesão das entidades mencionadas na aJínea f) do parágrafo 1 do artigo 305
deve ser efetuada de conformidade com o Anexo
IX Os instrumentos de adesão devem ser depositados junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.
ART!G0308

Entrada em vigor
1. A presente Convenção entra em vigor 12
meses após a data de depósito do sexagésimo
instrumento de ratificação ou de adesão.
2. Para cada Estado que ratifique a presente
Convenção ou a ela adira após o depósito do
sexagésimo instrumento de ratificação ou de adesão, a Convenção entra em vigor no bigésimo
dia seguinte à data de depósito do instrumento
de ratificação ou de adesão, com observância do
parágrafo I.
3. A Assembléia da Autoridade deve reunir~se
na data da entrada em vigor da presente Conven~
ção e eleger o Conselho da Autoridade. Se não
for possível a aplicação estrita das disposições
do artigo 161, o primeiro Conselho será constituído de forma compatível com o objetivo desse
artigo.
4. As normas, regulamentos e procedimentos
elaborados pela Comissão Preparatória devem

mente autoriuldas noutros artigos.

d artiQo .309 não- impede um- Estado-f,~rte,
quando assina ou ratifica a presente Convenção
ou a ela adere, de fazer declarações, qualquer
que seja a sua redação ou denominação, com
o fim de, inter alia,. harmoniZar as suas leis e
regUlamentos com as disposições da presente
Convenção, desde que tafs declaraÇÕes não te-nham por fina1idade excluir ou modificar o efeito
jurfcfico das\disposições da presente Convenção
na sua aplicação a esse Estado.
ARTIGO 311

Relação com oubu convenções e acordos
lntemadonabo
1. A presente Convenção prevalece, nas relações entre os Estados--partes, sobre as Conven~
ções de Genebra sobre o Direito do Mar de 29
de abril de !958.
2. A presente Convenção não modifica os direitos e as obrigações dos Estados-partes resultantes de outros acordoS compat;fveis com a presente Convenção e que não afetam o gozo por
outros Esta9os-partes dos seus direitos nem o
cumprimento das suas obrigações nos termos
da mesma Convenção.
3. _Dois ou mais Estado_s-partes podem con
cluir acordOs,_ aplicáveis unicamente às suas relações entre si, que modifiquem as disposições ·da
presente Convenção ou suspendam a sua aplicação, desde que tais acordos não se relacionem
com nenhuma c:Usposição cuja derrogação seja
incompatível com a realização efetiva do objeto
e fins da presente Convenção e desde que tais
a~ordos não. af~em a apUcação dos princípios
fundamentais nela enunciados e que as cfispo-sições de tais acordos não afetem o gozo por
outros Estados~partes dos seus direitos ou o cum~
primento das suas obrigações nos termos da
mesma ConVenção.
_ _
4. Os Estados-partes que pretendam concluir
um acordo dos referidos no parágrafo 39 devem
notificar os demais Estados-partes, por intermédio do depositário da presente Convenç~o. da
sua intenção de concluir o acordo bem como
da modificação ou suspensão que ta1 acordo pre8

veja.

8. O presente artigo não afeta os acordos in~
temacionais expressamente autorizados ou salvaguardados por outros artigos da presente Convenção.
6. Os Estados-partes convêm em que não podem ser feitas emendas ao princípio fundamental
reJativo ao patrimônio comum da humanidade
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estabelecido no artigo 136 e em que não serão
partes em nenhum acordo que derrogue esse
princípio.
AATIG03f2
Emendas

1. Decorridos 1O anos a contar da data de
entrada em vigor da presente Convenção, qualquer Estado-parte pode propor, mediante comunicação escrita ao Secretário-Geral das Nações
Unidas, emendas concretas à presente_Convenção, exceto as que se ref~ram a atividades na Área,
e pode solicitar a convocação de uma conferência
para examinar as emendas propostas. O Secietário-Geral deve transmitir tal comunicação a todos
os Estados-partes. Se, nos 12 meses seguintes
à data de transmissão de tal comunicação, pelo
menos metade dos Estados-partes responderem
favoravelmente a esse pedido, o Secretário-Geral
deve convocar a conferência.
2. O procedimento de adpção de decisões
aplicável na conferência de emendas deve ser
o me!m<;> apHcado na Terceira Conferência das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a menos
que a conferência decida de outro modo. A conferência deve fazer todo o passivei para chegar a
acordo sobre quaisquer emendas por consenso,
não se devendo proceder a votação das emendas
enquanto não se esgotarem todos os esforços
para se chegar a consenso.
AATIG0313
Emendaa por procedimento simplificado

1. Tode Estado-parte pode propor, mediante
comunicação escrita ao Secretário-Geral das Na~
ções Unidas, emenda à presente Convençao que
não se relacione com atividades na Area, para
ser adotada pelo procedimento simplificado estabelecido no presente artigo sem a_ convocação
de uma conferência. O Secretário-Geral deve
transmitir a <:omunicaç~o a todos os Estadospartes.
Z: Se, nos 12 meses seguintes a contar da
data de transmissão da comunlcação, um Estadoparte apresentar objeção à emenda proposta ou
à sua adoçâo pelo procedimento simplificado, a
emenda será considerada rejeitada. O Secretário-Geral deve notificar imediatamente todos os
Estados-partes, em confonn_idade.
3_. Se,- nos 12 meses seguintes a contar da
data de transmissão da comunicação, nenhum
Estado-parte tiver apresentado qualquer objeção
à emenda proposta ou à sua adoção pelo procedi~
merlto simplificado, a emenda proposta será considerada adotada. O Secretário-Geral deve ilotificar todos os Estados-partes de que a emenda
p~oposta foi adotada.
AATIG03!4
Emendas às disposições da presente Convenção

relativas exclusivamente a atlvldades na
Ál-ea

I. Todo Estado-parte pode propor, mediante
comunicação escrita ao Secretário-Geral da Autoridade, emenda às disposições da presente Convenção relativa exclusivamente à atividades na
Areã, incluindo a seção 4 do bnexo VI. O Secretário-Geral deve transmitir tal comunicação a todos
os Estados-partes. A emenda proposta fica sujeita
à aprovação pela Assembléia depois de aprovada
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pelo Conselho. Os representantes dos EstadosPartes nesses órgãos devem ter plenos poderes
para examinar e aprovar a emenda proposta. A
emenda proposta, ta1 como aprovada pelo Conselho e pela Assembléia, consiçl.era-se adotada.
2. Antes da aprovação de quaJquer emenda,
nos termos do parágrafo 1, o Conselho e a Assembléia devem assegurar-se de que ela não afeta
o sistema de exploração e aproveitamento dos
recursos da Área até a rea11zação da conferência
de Revisão, de conformidade com o artigo 155. -

ARTIG0315
Assinatura, ratificação das emendas, adesão
às emendas e textos autênticos das emendas
1. Uma vez adotadas, as emendas à presente
Convenção ficam abertas à assinatura pelos Estados-partes na presente Convenção nos 12 meses
a contar da data da sua adoção, na sede das
Nações Unidas em Nova Iorque, salvo disposição

em contrário na própria emenda.

2. Os artigos 306, 307 e 320 a.pltcam-se a
todas as emendas à presente Convenção.
ARTIG0316
Entrada em vigor das emendas

1. As emendas à presente ConvençãO,_ exceto

ç6es Unidas, denunciar a presente Convenção e
indicar as razões da denúncia. A omissão de tais
razões não afeta a validade da denúncia. A denúncia terá efeito um ano após a data do recebimento
da notificação, a menos que aquela preveja uma
da~ ulterior.
2. Nenhum Estado fica dispensado, em virtude da denúncia, das obrigações fmanceiras e contratuais contraídas enquanto Parte na presente
Convenção, nem a denúnci?l afeta nenhum direito, obrigação ou situação jwidlca desse Estado
decorrentes da aplicação da presente Convenção
anteS'de esta deixar de vigorar em relação a esse
Estado.
3. A denúncia em nada afeta o dever de qualquer Estado Parte de c;umprir qualquer obrigação
incorporada na presente Convenção a que esteja
sujeito nos termos do direito internacional, independentemente da presente Convenção.
ARTIG0318
Estatuto dos Anexos

Os Anexos são parte integrante da presente

convençãO é, salvo disposição eJCpressa em con-

trário,-Umá referência à presente COnvenção ou
a uma das suas Partes c_onstitui uma referência
aos Anexos corres~~:mdentes.

as mencionadas no § 59, entram em vig'Or_ para
os Estados Partes que as ratifiquem ou a elas
adiram no trigésimo dia seguinte ao depósito dos

ARTIG0319

instrumentos de ratificação ou de adesão de dois
terços dos Estados Partes ou de 60 Estados Partes, se este número for_ maior. Tais emendas não
afetam o gozO por outros Estados Partes dos seus
c:Ureitos ou o cumprimento das suas obrigações
nos termos da presente Convenção.
2. Urna emenda pode prever, para a sua entrada em vigor, um número de ratificações ou de
adesões maior do que o requerido pelo presente
artigo.
3. Para qualquer Estado Parte que ratifique
uma emenda referida no § 1ç ou_ a e) I:\ adirll, após
o depósito do número requerido de instrumentos
de ratificação ou de adesão, a emenda entra em
vigor no trigésimo dia seguinte ao depósito do
seu instrumento de_ ratificação _o_u c;l_e acjesão.
4. Tado Estado que venha a ser P_arte_M presente Convençã_p d_epois da entrada ern vigor de
uma emenda de conformidade com o § }9, se
não manifestar intenção diferente, é considerado:
a) Parte na presente Convenção, tal como
emendado; e
b) Parte na presente ConvençãO não emen~
dada. em relação a qualquer Estado Parte que
não esteja obrigado pela emenda.
5. As emendas relativas exclusivamente a atividades na Área e as emendas ao Anexo VI entram
em vigor para todos os Estados Partes um a_no
após o depósito por três quartos dos Estados
Partes dos seus instrumentos de ratificação ou
de adesão.
_
6. Todo o EstadQ_que venha a ser Parte na
presente Convenção depois da entrada em vigor
de emendas de conformidade com o § ,59 é):_mnsiderado Parte na presente CóiivenÇáó, tal como
emendada.

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas é
o depositário da presente Convenção e das emendas a esta.
~. Alé_m das suas funções de depositário, O
Secretário-Geral das Nações Unidas deve:
a) enviar relatórios a todos os Estados Partes,
à Autoridade e às organizações internacionais
competentes relativos a questões de caráter geral
que surjam em relação à presente Convenção;
lJo) notificar a Auto_rida~e d~ ratifiçações, confirmações formais e adesões relativas à presente
Coiwenção e dás -emendas a esta, bem como
das denúncias da presente Convenção;
_ç)_ notificar os Estados Partes dos acordos concluídos, de conformidade com o § 49 do artigo
311;
d) transmitir aos Esta-dos Partes, para ratificação ou adesão, as emendas adotadas, de conformidaP,e com a presente Convenção;
e) convocar as reuniões necessárias dos Estados Partes, de conformidade com a presente Conwnção.
3 a) O SecretáfiO-Geral deve transilütir também aos observadorés mencionados no artigo
156:
i) os relatórios rnendorlados na alínea a) do
§ 2•;
iO _éJS nÕtificaÇões mencionadas nas alíneas b)
ec)do§20?;e
_ __
- ·- -iü) o texto das.emendas mencionadas na alínea
d) do § 29, para sua informação.
b) O Secretário-Geral deve convidar igualmente estes obseNadores a participarem, como observadO!:e$, nas reuniõe_s dos Estados Partes mencio~das na aiineá e) do§ 29
"

ARTIGO 317

Textos autênticos

Depositário

ARTIG0320

Denúnda
1. Todo Estado Parte pode, mediante notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral das Na-

O.original da presente Convenção, cujos textos
em árabe,, chinês, espanhol, francês, inglê~ e russo
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fazem igualmente fé, fica depositado, sem prejuizo
do disposto no§ 2:" do artigo 305~Junto-do Secretário-Geral das Nações Unidas.
Em fé do que os Plenipotenciários abaixo assi
nados, devidamente auto!Üados para o efeito, assinaram a presente Convenção.
Feíto em Montego Bay, no dia dez de dezembro
de mil novecentos e oitenta e dois.
4

ANEXO I
Espécies altamente migratórias

1. 1hunnwi alalunga.
2r lbunnus thynnus.
3. Tbunnua obesus.
4. Katsuwonus pelamls.
- 5. Thunnus albacares.

6. Thunnus atJanticus.
7. EuUtynnus alleteratus; Euthynnus alllnls.
8. 1hunnus maccoyll.
9. Awds Utazard; Auxls rochel.
10. Família Bramklae.
11. Tetrapturus augustlrosbls; Tetrapturus belone; Tetrapturus pHuegerl; Tebçturus albldus; Tetrapturus audax; Tetrapb.lrus
geo<gel; Makalra mazara; Makalra Indica; lilakalra nlgrlcans.
12. _Jstlophorus platypterus; lstiophorus
alblcaDs---:-- -- - -13. Xiphlas gladlus.
14. Scomberesox saurus; Cololabls salra;
Colalabis adocetus; Scomberesox sauru1
scombroldes.
-15. Coryphaena hlppurus; Coryphaena
equlsells.
16. Hexanchus grlseus; Cetorlünus nwdmus; Famnia Alopudae; Rhlncondon typu.l;
Família Carcbarhlnidae; Família Sphynúdae;
Família lsurlda.
17. Fainilia Physeterldae; Família Balaenopteridae; Familia Balaenldae; Família Esc:h·
rl.chtudae; Família Monodontida.e; Família Zl·
phudae; Família Delphlnldae.
ANEXOIT

Comissão de Unútes da Plataforma
COntinental
ARTIGO I

De acordo com as disposições do cutigo 76
da Parte VI da presente Convenção, será estabelecida uma Comissão de Limites da Plataforma
Continental além das 200 milhas marítimas, de
conformidade com os artigos seguintes.
ARTIG02

1. A Comissão será composta de 21 membros, peritos em geologia, geofísica ou hidrografia, eleitos pelos Estados Partes na presente Convenção entre os seus nacionais, tendo na devida _
conta a necessidade de ~gurar uma representação geográfica eqüitativa, os quais prestarão
serviços- a· título pessoal.
2. A prirrieira eleição deve realizar-s.e: p mais
cedo possível, mas em qualquer caso dentro de
um praz_o de 18 meses a contar da entrada em
vigor da presente Convenção. Pelo menos três
meses antes da data de cada eleição, o Secretário-Gera] das Nações Unidas enviará uma carta
aos Es~dos Partes convidcmdq-os a apresentar
candid~turas numpra:zO de três meses, após con-
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sultas regionais apropriadas. O Secretário-Géal
preparará, por ordem alfabética, uma lista de todos os candidatos assim eleitos e apresenta-Ja-á
a todos os Estados Partes.
3. A eleição dos membros da Comissão deve
realizar-se numa reuni3o dos Estados Partes convocada pelo Secretário-Geral na Sede das N~ções
Unidas. Nessa reunião, cujo quorum será consti-

tuído por dois terços dos Estados Partes, os membros eleitos para a ComisSão serão oS~candidatos
que obtiverem a ma!oria de dois terços dos votos

dos representantes dos Estados Partes presentes
e votantes. Seráo eleitos, pelo menos, três membros de cada região geográfica.

4. Os membros da Comissão serão eleitos
para um mandato de cinco anos. Poderão ser
reeleitos.

5. O-Estado Parte que tiver apresentado a candidatura de um membro da Comissão custeará
as despesas do mesmo enquanto prestar serviço
na Comissão. O Estado costeiro interessado custeará as despesas referentes à assessoria prevista
na alínea b do § 1~" do artigo 3. O sêcretariado
da ComiSsão será-- asstigurado pelo Secretário~
Geral das Nações Unidas.
ARTIG03

1. As funções da Comissão serão as seguintes:
a) examinar os dados e outros elementos de
infonnação -'Presentados pelos Estados costeiros
sobre os limites exteriores da plataforma continental nas zonas em que tais limites se estenderem além de 200 milhas maritimas e formuJar
recomendações de confonnidade_ com o artigo
76 e a Dedaração de Entendimento _a49tada t;:m
29 de agosto de 1980 pela Terceira Conferência
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar;
b} prestar assessoria científica e técnica, se o
Estado costeiro interessado a solicitar, durante
a preparação dos dados referidos na ~inea a}.
2. A Comissão pode cooperar, na medida em
que se considere útil e necessário, com a Comissão Oceanográfica lntergovemamental da Unesco, a Organização Hidrográfica Internacional e outras orgallizações internacionais competentes a
fim de tro_car informações dentilicas e técnicas
que possam ajudar a Comissão no desempenho
das suas responsabilidades.
ARTI<104

Quando um Estado costeiro tiver intenção de
estabelecer, de conformidade com o artigo 76,
o limite exterior da sua plataforma continental
além de 200 milhas marítimas, apresentará à Comissão, logo que passivei, mas em qualquer caso
dentro dos 1O anos seguintes à entrada em vigor
da presente Convenção para o referido Estado,
as caracteristicas de tal limite juntamente com
informações científicas e técnicas de apoio. O
Estado costeiro comunicará ao mesmo tempo
os nomes de quaísquer membros da Comissão
que lhe tenham prestado assessoria científica e
técnica.
ARTIGOS

A não ser que a ComissãO aecida de outro
modo, deve funcionar por intermédio de subcomissões compostas de sete membros, designados de forma equilibrada tomando em conta os
elementos específicos de cada proposta apresen-
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iada pelo Estado costeiro. Os mM'lbros da Comissão _que forem nacionais do Estado costeiro
JnterêSSãdO -ou que tiverem auxiliado o Estado
costeiro, prestando-lhe assessoria científica e técnica a respeito da delimitação não serão membros
da subcomissão que trate do caso, mas terão
o direito a participar, na qualidade de membros,
nos trabalhos da Comíssão relativos ao caso. O
Estado costeiro que tiver apresentado uma proposta à Comissão pode enviar representantes para participarem nos -respectivos trabalhos, sem
direito de voto.
ARTIG06

L A subcomissão deve apresentar as suas recomendações à Comissão.
2. A aprovação das recomendações da subcomissão será feita pela Comissão por maioria
de dois terços dos membros presentes e votantes.
3. ,As. recomendaçõeS da Comissão devem
ser .:'~presentadas por escrito ao Estado costeiro
que tenha apresentado a proposta e ao Secretário-Oeral das Nações Unidas.
ARTIGO 7

Os Estados costeiros estabelecerão o limite exterior da- sua platafom1a continental de conformidade com as disposições do § a~ do artigo
76 e de acordo com os proCedimentos nacionais
apropriados.
ARTIGOS

No caso de o Estado costeiro discordar das
recomendações da Comissão, deve apresentar à
Coril.iSSão dentro de um prazo razoável um<'J pro·
posta revista ou uma nova propOsta.
ARTIGO 9

As decisões da Comissão não devem prejudicar
os assuntos relacionados com a delimitação entre
Estados Com costas adjacentes ou situadas frente
a frente.
ANEXO DI

Condições Básicas Para a Prospecção,
Exploração e Aproveitamento
ARTIGO 1

Direitos Sobre cn Minerais
~OS-dfréliOs sobre os minerais serão transferid9s
no momento da sua extração de conformidade
com~a-presente Convenção.

ARTIG02

Prospe<:çáo
1 ,a) A Autoridade deve fomentar a prosperação na Área_.
b) A prospecção só deve ser realizada quando
a Autoridade tiver recebido do prospector proponente um compromisso escrito satisfatório_ de que
ele cumprirá com a presente Convenção, bem
como com as normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade relativos à cooperação nos
pr~ramas de formação pre\listos nos artigos 143
e 144 e à proteção do meio marinho; e que aceitará a verificaçllo do cumprirnento desse compromisso pela Autoridade. Juntamente com o compromisso, o prospector proponente deve notificar
a Autoridade da área ou áreas aproximadas em
que a prospecção será realizada.
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c) A prospecção póde ser realizada simultaneamente por mais de um prospector na mesma
área ou nas mesmas áreas.
2. A prospecção não confere ao prospector
qualquer direito sobre os recursos. Contudo, o
proSpector pode extr-'lr uma quantidade razoável
de minerais para fins experimentais.
ARTIG03

Exploração e aproveitamento
1. A Empresa, os Estados Partes e as demais
entidades ou pessoo:ffeferidas na alínea b) do
par~grafo 2~ do artigo 153 podem pedir à Autorid.,de a aprovação de planos de trabalho relativos
a atividades na Área.
2. A Empresa pode fazer esse pedido em relação a qualquer parte da Área, mas os pedidos
apresentados por outras entidades ou pessoas
relativos a áreas reservadas devem estar sujeitos
aos requisitos adicionais do artigo 9 do presente
Anexo.

-

3. A exploração e o aproveitamento só ·devem
ser realizados nas áreas especificadas nos planos
de trabalho mencionados no parágrafo 3~ do aitígo 153 e aprovados pela Autoridade de conformidade com a--presente Convençao e com as
normas, regulamentos e procedimentos pertinentes da Autoridade.
4. Qualquer plano de trabalho aprovado deve:
a) estar de conformidade com a presente Convençáo e com as nonnê!S, regulamentos e procedimentos da Autoridade;
b) prever o controle pela Autoridade das atividades na Área, de conformidade com o parágrafo
49 do artigo 153;
c) conferir ao operador, de confonnidade com
aS normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade, direitos exclusivos para a exploração e
aproveitamento, na área coberta pelo piano de
trabalho, das categorias de recursos nele especificadas. Contudo, se o peticionário apresentar um
plano de trabalho para aprovação que cubra apenas a fase de exploração ou a fase de aproveitamento, o plano de trabalho aprovado conferirá
direitos exclusivos apenas em relação- a essa fase.
5. Orna vez aprovado pela Autoridade, qualquer plano de trabalho, exceto os apresentados
pela Empresa, terá a forma de um contrato concluído entre a Aut()rldade e o peticionário ou os
peticionários.
ARTIG04

Requisitos Para a
(;luaDflcaçáo ele Peticionários
1. Com exceçáo da Empresa, devem ser qualificados os peticionários que preencherem os requisitos de naCionalidade ou controle e de patrocínio enumerados na alínea b) do parágrafo 29
do artigo 153 e que cumprirem os procedimentos
e satisftzerem os critérios de quaJificação estabe-lecidos nas normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade.
2. Com exceção do disposto no-parágrafo 6,
tais critérios de quãlificação dirão respeito à capa~
cidade financeira e técnica do peticionário e ao
seu desempenho no cumprimento dos contratos
anteriores com a Autotidade.
3. Cada peticionário deve ser patrocinado pe-lo Estado Parte do qual seja nacional, a não ser
que o peticionário tenha mais de uma nacionalidade, como numa associação ou consórcio de
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4. As controvérsias relativas a compromissos
l99ia que u11liza na realização de atividades na
requeridos pelo pãrágrafo 3<>, bem c_omo ~ relati~
Aiea, nos termos do contrato e .que o cont;ratmte
esteja legalmént'e aUtorizado a transferir. A transfe~ vasa outras cláusulas dos contratos, estarão st.Yeicausa devem patrocinar o pedido, ou a não ser
rência far~se~á por me-io de licenças ou outros
tas ao procedimento de solução obrigatória preque o peticionário seja efetivamente controlado
visto na Parte XI e, em caso de inobseNância
por um outro Estado Parte ou nacionais deste,
ajustes apropriados que o contratante negociará
caso em que ambos os Estados Partes devem com a Empresa e que serão especificados num desses compromissos, podem ser impostas pe~
Qas pecuniárias ou a suspensão ou res<;lsão dq
patrocinar o pedido. Os critérios e procedimentos
acordo especial complementar ao contrato. Este
contrato, de_ conformidade com o artigo 18 do
compromisso s6 pode ser invocado se a Empresa
para a aplicação dos re<Juísitos de patrocínio serão
verificar que não pode obter no mercado livre,
presente Anexo. As controvérsias sobre a questão
estabele<:idos nas normas, regulamentos e proces_eQundo modalidades e condições comerciais
dimentos da Autoridade_.
de saber :!te as ofertas do contratante são feitas
4. O Estado ou os Estados patrocinadores jUstas e razoáveis, a mesma tecnologia ou tecno- segundo moda!idãdes e conâições comerciais
logia igualmente eficiente e apropriada;
justaS e razoáveis podem ser submetidas por qual~
terão, nos termos do artigo 139, a responsabi·
.quer das partes à arbitragem comercial_obrlgaIidade de ass_egurar, no âmbito dos seus sist~mas
b) -- Õbtef do proprietário de qualquer tecnotória de conformidade com as Regras_de Arbitra~
juridicos, que o contra_tante assim patrocinado
logia utilizada na realização de atividades na Área
rea1fze atividades na ~a. de conformidade com nos termos do contrato, e que não esteja geral~ gem da Comissão das Nações Unidas sobre o
os termos do seu contrato e com as obrigações --mente disponivel no mercado livre nem prevista Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) ou
que lhe incumbem nos termos da presente Conoutros regulamentos de arbitragem previstos nas
na alínea a), a garantia escrita_ de que, quando
normas, regulamentos e procedimentos da Autovenção. Contudo, um Estado patrocinador não
solicitado pela Autoridade, porá essa tecnologia
será responsável pefos danos causados pefo nãoà disposição da Empresa por meio de licenças ridade. Quando se verificar que a oferta do contra~
wmprimento dessas obrigações por um contra~
tante não está feita segund9 modalidaqes e condiou outros ajustes apropriados e segundo modali~
tante por ele patrocinado, quando esse Estado
ções comerCiais justas e razoáv_eis, será dado ao
dades e condições comerciais justas e razoáveis,
Parte tiver adotado leis e regulamentos e tomado
contratante um prazo de 45 dias para rever a.
na mesma medida em que esteja à disposição
medidas administrativas que, no âmbito do seu
do contratante. Se esta garantia não for obtida, sua oferta, de modo a que a mesma seja feita
segundo tais moàaliclades e condições, antes que
sistema jurídico, forem razoavelmente adequadas
tal tecnologia não poderá ser utilizada pelo contra~
a Autoridade tome alguma decisão de conforpara assegurar o cumprimento dessas obrigações
tante na realização de atividades na Área;
midade com o artigo 18 do presente Anexo.
pelas pessoas sob sua jurisdição.
Cj adquirir do proprietário, por meio de um
5. Se a Empresa não conseguir obter, segun-5. Os procedimentos para avaliar as quaHfi~ contrato executório, a pedido d~ Empresa, e, se
do modalidades e condições CQmerciais, justas
cações dos Estados Partes que forem peticioná~
for possível ao contratante fazê~lo sem custos
e razoáveis, tecnologia apropriada que lhe pennil21
rios devem ter em conta a sua qualidade de Esta~
substanciais, o direito de transferir para a Empresa
ínfciar, em tempo oportuno, a e>rtração e procesdos.
a tecnologia que utiliza na realização de atividades
6. Os critérios d~_.qualificação exigirão que,
na Área nos termos do contrato, e que o contra- samento de minerais da Área, o Conselho ou a
no seu pedido, qualquer peticionário, sem exce- tante não esteja de outro modo legalmente autori~ Assembléia pode convo-car um grupo de Estados
Partes composto por Estados que realizem ativição, se comprometa a:
zado a transferir nem esteja geralmente disponível
dades na Áiea, por EStados que patrocinam entiM
a) cumprir as obrigações aplicáveis das dispo- no mercado livre. Nos casos em que ·exista um
sições da Parte XI, as normas, regulamentos e
vínculo empresarial importante entre o contra~ dades ou pessoas que realizem atividades na Área
e por outros Estados Partes que têm acesso a
procedúnentos da Autoridade, as_ ~edsões dos
tante e o proprietário da tecnologia, a solidez desessa tecriologia. Este grupo consultar-se~á e toseus órgãos e os termos dos contratos conduidos
se vinculo e o grau de controle ou de influênda
com a Autoridade, e aceitar o seu caráter execu~
mará medidas eficazes para assegurar que esta
serão tidos em conta para determinar se foram
tório;
to·madas todas as medidas possíveis para a aquisi~ tecnologia seja posta à disposição da Empresa
b) aceitar o, controle pela Autoridade sobre as
segundo m9dali_dades e condições coiT_Ierciais
ção desse direito. Se o contr~nte exercer um
atividades na Area tal como autorizado pela preM
justas e ramáveis. Para este fim, Caàa um desses
controle efetivo sobre o proprietário, a não~aqui
Estados Partes tomará tod~ as.medida,s passiveis
sente Convenção;
sição desse direito legal será tida em conta para
c) dar à Autoridade garantias por escrito de
o exame dos requisitos de qualificação do contra~ no âmbito do seu sistema jurídico.
6. No caso de ~preendimentos conjuntos
que cumprirá de boa fé as obrigações que lhe
tante, quando este solicitar posteriormente a aprocom a Empresa, a transferência de tecnologia
incumbem em virtude do contrato;
vação de um plano de trabalho;
será feita de conformidade com as cláusulas do
d) cumprir as .disposições relativas à transfe~
d) facilitar, a pedido da Empresa, a aquisição
acordo que rege estes empreendimentos.
rência de tecnologia, previstas no artigo 5 do pre~
pela mesma de qualquer tecnologia referida na
7. Os. cdmpromissos estabelecidos no pará~
sente Anexo.
alínea b ), por meio de licença ou outros ajustes
grafo 39, serão incluídos em c~da contrato para
ARTIGOS
apropriados e segundo modalidades e condições a realização de atividades na Area até dez anos
Transferência de Tecnologia
comercials justas e razoáveis, se a Empresa deci~ após o inicio da produção comercial pela Empre~
dir negociar diretamente com o proprietário dessa
sa, e podem ser invocados durante esse perfodo.
1. Ao apresentar um plano de trabalho, qual~
tecnologia;
8. Para efeitos do presente artigo, "tecnolo-quer peticionário porá à disposição da Autoridade
e:) tomar, em be.neficio de um Estado em de- gia" significa o equipamento especializado e co.uma descrição geral do equipamento e dos méto-senvoMmento ou de um grupo de Estacfos em . rihecirltentos té_Cnicos, incluindo manuais, dese-dos que serão utilizados na realização de ativida~
desenvolvimento que tenha solicitado um con~ ilhos, instruções de funcionamento, formação e
des na Area e outras inform_ações pertinentes que
assessoria e ~istêiicia té<;ilicas, ne~~sários para
trato nos termos do artigo 9 ao presente Anexo,
não sejam propriedade industrial acerca das ca~
as mesmas medidas previstas nas alíneas a), b), -à montagem, manutenção e funcionamento de
racterístlcas de tal tecnologia, bem como informa~
um sistema viável, e o direito legal de utilizar estes
ções sobre onde essa tecnologia se encontra dis~ ·-ç:y e d), desde que essas medidas se limit~m ao
elerrientos para esSe fim numa base não exclusiva.
aproveitamento da parte da área proposta pelo
ponivel.
contratante que tenha sido reselVada nos termos
2. Qualquer operador comunicará à Autori~
ARTIGO 6
do artigo 8 do presente Anexo, e desde que as
dade as alterações na descrição e nas informa~
Aprovac;ao
de
Planos de Trabalho
atividades previstas pelo contrato solicitado pelo
ções postas à disposição nos termos do parágrafo
Estado em desenvolvimento ou por um grupo
1<>, sempre que seja introduzida uma modificação
1. Seis meses após a entrada em vigor da
ou inovação tecnológica importante.
de Estados em desenvoMmento não impliquem
presente Convenção e, posteriormente, de quatro
3. Qualquer contrato para a realização de atiw transferência de tecnologia para um terceiro Esta~
em quatro meses, a Autoridade examinará os pia~
do ou para os nacionais de -um terceiro Estado. _nos de trabalho propostos.
vidades na Área deve induir os seguintes compro2. Ao .examinar um- pedido de aprovação de
missos da parte do contratante:
A obrigação estabelecida na presente disposição
a) p6r à disposição da Empresa, segundo mo.s6 se aplic::a em relação ao contratante quando
um plano de trabalho sob a forma de çontrato,
a tecnologia não tiver sido requisitada pela Em~
dalidades e condições comerciais justas e razoá~
a Autoridade assegurar~se~á em primeiro lugar
'de que:
presa ou por ele transferida à Empresa.
veis, quando soliciUido pela Autoridade, a tecno-entidades ou de pessoas nadanais de vários Esta-

dos, caso em que todos os Estados Partes em
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a) o peticionário cumpriu os- procedimentos
estabelecidos para

os pedidos,

de conformidade

com o artigo 4 do presente Anexo e assumiu
perante a Autoridade os compromissos e lhe deu
as garantias requeridas por esse artigo. No caso

de inobservância destes procedimentos ou na falta de qualquer desses compromissos oU ·garantias, serâ dado ao petidonário um prazo de 45
dias para suprir estas falhas;
b) o peticionário reúne os requisitos de _qualificação previstos no artigo 4 do presente Anexo.
3. Todos os planos de trabalho propostos d~

vem ser examinados pela ordem em que são recebidos. Os planos de trabalho propostos deverão
cumprir com as disposições pertinentes da presente Convenção e com as normas, regulamentos
e procedimentos da Autoridade, incluindo os requisitos relativos às operações, conbibuições financeiras e compromissos referentes à transfe-

rência de tecnologia, e devem ser regidos pelos
mesmos. Se os planos de trabalho propostos estiverem em conformidade com esses requisitos,
a Autoridade aprová-les-á, sempre que estejam
de acordo com os requisitos urilformes e não
discriminatórios estabelecidos nas normas, regulamentos e procedimentos da Autorida~e. a menos que:
a) uma parte ou a totalidade da área coberta
pelo plano de trabalho proposto esteja incluída
num plano de trabalho já aprovado ou nun'fplano
de trabalho anteriormente proposto sobre o qual
a Autoridade não tenha ainda adotado uma decisão definitiva;
b) uma parte ou a totalidade da área coberta
pelo plano de trabalho proposto tenha sido excluída peJa Autoridade nos termos da aJínea x) do
parágrafo 2 do artigo 162; ou
c) o plano de trabalho proposto tenha sido
apresentado ou patrocinado por um Estado-parte
que já tenha:
i) planos de trabaJho para a exploração e aproveitamento de nódulos polimetálicos em ár~as
não reservadas cuja superficle, juntamente com
a de qualquer uma das partes da área coberta
pelo plano de trabalho proposto, exceda 30 por
cento da superficie de uma área- Circular de 400
mil quilômetros quadrados cujo centro seja o de
qualquer uma das partes da área coberta pelo
plano de trabalho proposto;
ii) planos de trabalho para a exploração e aproveitamento de nódulos polimetálicos em áreas
não reservadas que, em conjunto, representam
2 por cento da superfície da área totaf~os fUndos
marinhos que não esteja reservada nem tenha
sido excluída do aproveitamento nos termos da
alínea x) do parágrafo 2 do artigo 162.
4. Para efeftos de aplicação do critério estabelecido na alínea c) do parágrafo 3, um plano de
trabalho apresentado por uma asso dação ou con~
sórcio deve ser atnbuído numa base proporcional
aos Estados-partes patrocinadores, de confonnidade com o parágrafo 3 do artigo 4 do presente
Anexo. A Autoridade pode aprovar os planos de
trabalho referidos na alínea c) do parágrafo 3,
se ela determinar que essa aprovação não permitirá que um Estado-parte ou entidades ou pessoas
por ele patrocinadas, monopolizem a realização
de atiVidades na Area ou impeçam que_ outros
Estados-partes nela reaJizem atividades.
5. Não obstante a aJínea a) do parágrafo 3,
depois de terminado o perfodo provisório previsto
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no paráQraro 3 do artigo 1.51, á Autoridade pode
adotar, por meío de normas, regulamentos e procedimentos, outros procedimentos e critérios
compativeis com a preSente COnvenção para decidir quais os peticionários cujos planos de trabalho serão aprOvados, no:;i casos em que tenha
de ser feifã___uma seleção entre os peticionários
para uma ârea proposta. Estes procedimentos e
critérios assegurarão a aProvação dos planos de
trabalho numa base equitativa e nã.o-discriminatóri.ii - ARTIG07
SeJeçáo de petfclonárlos de autorizações de

produçãO
1. Seis meses após a entrada em vigor da
presente Convenção e, posteriormente, de quatro
em quatro meses, a Autoridade examinará os pedidos de autorizações de produçao apresentados
dur_af)te o periodo imediatamente anterior. A Autoridade outorgará as autorizações solicitadas, se
todos esses pedidos puderem ser aprovados sem
se extedeiem os liffifteS de produção ou sem
a infração pela Autorida~e das obrigações que
contraiu nos termos de um acordo ou ajuste sobre
produtos básicos em que seja parte segundo o
disposto no artigo 151.
2. Quando tivef de ser feita uma seleção entre
peticionários de autoriZações de produção, em
virtude dos limites de produçáo fixados nos parágrafos 2 a 7, do artigo 151; ou das obrigações
contraídas pela Autoridade nos termos de um
acordo oü ajuste sobre produtos básicos de que
se tenha tomado parte, segundo o disposto no
parágrafo l, do artigo 151, ã Autoridade deve
efetuar a seleção com base em critérios objetivos
e não discriminatórios estabelecidos nas suas nor~
mas, regulamentos e procedimentos.
3." j!<,.o aplicar o parágrafo 2, a Autoridade deve
dar prioridade aos peticionários que:
a) Ofereçam maiores garantias de execução,
tendo em conta a sua capacidade financeira e
técnica e, se for o caso, a forma como tenham
executado planos de trabalho anteriormente aprovados;
b) ofereçam à Autoridade a possibilidade de
obter benefícios financeiros mais rápidos, tendo
em cOnta ii data prevista para o início da produção
comerdill;
c) já tenham investidO maiores recursos e esforços nã prOspecção ou exploração.
4. Os peticionários que- nunca tenham sido
selecionados, em qualquer periodo, terão prioridade_nos períodos subseqUentes até receberem
uma autorização de produção.
5. A seleçáo será feita tendo em conta a necessidade de ampliar as oportunidades de todos
os Estados-partes, independentemente dos seus
sistemas sociais e económicos ou da sua situação
geográfica, de modo a evitar qualquer discriminação contra qualquer Estado ou sistema. na participação nas atividades na Área, e de impedir
a monopolização dessas atividades.
6. Sempre que estiverem em aproveitamento
menos áreas reservadas do que áreas não reserva~
das, terão prioridade os pedidos de autorização
de produção relativas a áreas reservadas.
7. As decisões referidas no presente artigo serão tomada~ o mais cedo possível após o termo
de cada período.
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ARTIGOS
Reserva de áreas

Cada pedido, excetuando os aposentados pela
Empre-sa ou por quaisqUer outras entidades ou
pessoas, relativo a áreas reservadas, deve cobrir
uma área total, não necessariamente contínua,
com uma superfície e um valor comercial estimativo suficientes para permitir duas operações de
mineraçáo. O peticionário deve indicar as coordenadas que permitam dividir a área em duas partes
de igual valor comercial estimativo e comunicará
todos os dados que tenha obtido respeitantes às
duas partes_ da área. Sem prejuízo dos poderes
da Autoridade nos termos do artigo 17 do pre~
_ sente Anexo, os dados que devem ser apresentados relativos aos n6duJos polimetálicos deVem
referir-se ao levantamento cartográfico, à amostragem, à concentração dos nódulos e ao seu
teor em metais. Nos 45 dias seguintes ao recebimento destes dados, a Autoridade deve designar
que parte será reservada exclusivamente para a
realização de afividades pela Autoridade por intermédio da Empresa ou em associação com. Estados em desenvoMmento. Essa designação pode
ser diferida por um período adicional de 45 dias
se a Autoridade solicitar um perito independente
que determine se todos os dados requertdos pelo
presente artigo lhe foram apresentados. A área
designada tomar-se-á uma área rese!Vada assim
que o plano de trabalho para a área não_reservada
tiver sido aprovado e o contrato assinado.
ARTIG09

Adv:ldades em áreas reservadas

1. A Empresa poderá decidir se pretende rea~
l.izar atividades em cada área reservada. Esta decisão pode sei tomada em qualquer altura, a não
ser que a Autoridade receba uma notificação nos
termos do parágrafo 4, caso em que a Empresa
tomará a sua decisão num prazo razoável. A Empresa pode decidir aproveitar essas áreas por
meio de empreendimentos conjuntos com o Estado, a entidade ou pessoa interessada.
2. A Empresa pode celebrar contratos para
a execução de uma parte das suas atividades de
conformidade com o artigo 12 do Anexo [V. Pode
também constituir empreendimentos conjuntos
para a realização dessas atividades com quaisquer
entidades ou pessoas que estejam habilitadas a
realizar atividades na Área nos termos da alínea
b) do parágrafo 2 do artigo 153, Ao considerar
tais empreendimentos conjuntos, a Empresa deve
oferecer a oportunidade de uma participação efetiva aos Estados-partes que sejam Estados em
desenvolvimento e aos nacionais destes.
3. A Autoridade pode prescrever, nas suas
normas, regulamentos e procedimentos, requí~
sitos de fundo e de procedimento bem como
condições, relativos a tais contratos e empreendimentos conjuntos.
4. Todo Estado-parte que seja um Estado em
desenvolvimento ou qualquer pessoa tisica ou jurídica(•) patrocinada por este e efetivamente controlada por este ou por um outro Estado em de~
senvolvimento, que seja um peticionário qualificado, ou qualquer grupo dos precedentes, pode

• pessoa jurídica, singular ou coletlva pafses de exptess!o portugues.!l,

em uso nos demais
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notificar à Autoridade_o seu_de!!lejo de apresentar
um plano de trabalho nos termos do artigo 6
do presente Anexo, para uma área reservada. O
plano de trabalho s_erá examinado se a Empresa
decidir, nos termos do parágrafo 1, que não pretende realízar atividades nessa área.
ARTIGO !O
Preferênda e prioridade de certos
pet:ldonários

Um operador que tiver um plano de trabalho
aprovado unlcament~ para a realização de ativida~
des de exploração, de conformidade com a alínea
c) do parágrafo 4 do artigo 3 do presente Anexo,
deve ter preferência e prioridade sobre Qs demais
peticionários que tenham apresentado um plano
de trabalho para aproveitamento da me.sma área
e dos mesmos recursos. Contudo, tal preferência
ou prioridade pode ser retirada se o operador
não tiver executado Q sev. plano de tr~b~dho de
modo satisfatório.
ARTIGO 11

Ajustes coQJuntos
1, Os contratos podem prever ajustes _oonjuntos entre o contratante e a Autoridade por intermédio da Empresa, sob a forma de empreendi·
mentes conjuntos ou de repartição da produção,
bem como qualquer outra forma de ajustes conjuntos, que gozarão da mesma proteção em matéria de revisão, suspensão ou rescisão que os contratos celebrados com ~Autoridade,
2. Os contratantes que concluam com a Empresa esses ajustes conjuntos podem receber incentivos financeiros,_ tal como previsto no artigo
13 do presente Anexo.
·- ___ _
3. Os sócios ilo.~preendimentO -coiljUnto
com a Empresa serão responsáveis pelos paga~
mentes previstos no artigo 13 do presente Anexo
na proporção da sua participação no empreen·
dimento conjunto, sob reserva de incentivos finan·
celros, tal como previsto nesse artigo.

ARTIGO 12
Atividades realizadas pela Empresa
1. As atividades na Área realizadas pela Em~
presa nos termos da alínea a} do parágrafo 2
do artigo 153 devem ser regidas pela Parte XI,
pelas normas, regulamentos e procedimentos da
Autoridade e decisões_ pertinentes desta.
2. Qualquer plano de trabalho apresentado
pela Empresa deve ser acompanhado de provas
da sua capacidade financeira e técnica.
ARTIGO 13
Cláusulas financeiras dos contratos

1, Ao a dotar normas, regulamentos e procedimentos relativos aos termos financeiros dos contratos entre a Autoridade e as entidades ou pessoas mendonadas na alínea b) do parágrafo 2
do artigo 153, e ao negociar esses termoS financeiros de confonnidade com a Parte XI e com
essas normas, regulamentos e procedimentos, a
Autoridade deve guiar-se pelos seguintes o.bjetivos:
a) assegurar-se à Autoridade a otimização das
receitas provenientes da produção comercial;
b) atrair investimentos e tecnologia para a exE!oração e aproveitamento da Área;
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c) assegurar igua1dade de tra~mento finanM
ceira_e obJjgações financeiras çomparáVeís para
os contratantes;
. d) oferecer aos contra.tantes, numa base urliforffie e -não discrimiiléltória, incentivos para a
conclUsão de ajustes conjuntos cQm a Empresa

e com os Estados em desenvolvimento ou nacionéiiS destes, para o estímulo da transferência de
tecnologia à Empresa e a esses Estados e s_eus
nacionais e para a formação do pessoal da Autoridade e dos Estados em desenvolvimento;

e) permitir à Empresa dedicar-se efetivarnerite
à mineração dos fundos marinhos, ao mesmo

tempo que as entidades ou pessoas menc.ionadas
na'a:línea b) do parágrafo 2 do artigo 153; e

f) assegurar que, corno resultado dos incentivos financeiros oferecidos a contratantes em vírtude do parágrafo 14, dos termos dos contratos
revistos de conformidade com o aJtígo 19 do presente Anexo, ou das disposições do artigo 11 do
presente Anexo, relativas aos empreendimentos
conjuntos, os contratantes não sejam subsidiados
de modo a ser-lhes çlaçla artificialmente uma vantagem co_mpetitiva em relação aos produtores ter·
restres de minérios.
2. Para as despesas administrativas relativas
ao estudo dos pedidos de aprovação de um plano
de trabalho sob a forrn~ _d_e um contrato, será
cobrada urna taxa cujo montante será fJxado em
500.000 dólares dos Estados Unidos por pedido.
O montante da taxa será revisto periodicamente
pelo Conselho a fim de que cubra as despesas
- -~administrativas efetuadas. Se as despesas feitas
pela Autoridade no estudo de urn pedido forem
inferioreS ao montante fixado, a Autoridade reem-bolsará a diferença ao peticionário.
3. _Cada contratant~ deve pagar uma taxa
anual fixa de 1 milhão de dólares dos Estados
Unidos a partir da data de entrada em vigor do
contr~to. Se a ~a aprovada para o início da produção comercial for ~diada em virtude de um
atraso na outorga da autorização de produção,
de conformidade com o artigo 151, o coútfatante
ficará desobrigado da fração da taxa ãnual fLXa
durante o período de adiamento. A partir do Início
da--produção c:omercial, o contratante: pagará o
imposto sobre a produção ou a taxa anual fixa,
se esta for rnais elevada.
4, Num prazo de um ano a contar do início
da produção comerdal, de conformidade com
o parágrafo 3, o contratante deve escolher efetuar
a sua contribuição financeira à Autoridade:
a) quer pagando apenas um imposto sobre
.a produção;
b) quer pagando um imposto sobre a produção mais uma parte das receitas líquida~.
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5. a) Se um contratante optar por efetuar a
sua -contribuição financeira à Autoridade, pagando apenas um imposto sobre a produção, o montante deste imposto será fiXado a uma percentagem do valor de mercado dos metais processados, obtidos dos nódulos polimetálicos extraídos da área coberta pelo contrato. Esta percentagem será fiXada do seguinte modo:
i) do primeiro ao décimo ano de produção co~
merda!, 5%;
ii) do décimo-primeiro ano até ao fim'do período de produção comercial, 12%.
b) o valor de mercado acima mencionado é
o produto da quantidade de inetais processados
obtidos dos nódulos polimetáliC6s extraídos ela
área coberta pelo contrato pelo Preço médio desses metais durante o correspondente ano fiscal,
tal_ como defmido nos parágrafos 7 e 8.
6. Se o contratante optar por ef~tuar a sua
contribuição fmanceira à Autoridade, pagando um
imposto sobre a produção mais uma parte das
receitas líquidas, o montante destes pagamentos
será determinado da seguinte maneira:
a) O ni6ntãnte do imposto sobre a produção
será_flXado a uma percentagem do valor de mercado, determinado de conformidade com a alínea
b), dos metais processados, obtidos dos nódulos
polimetálicos extraidos da área cabe~ pelo contrato._ Esta percentagem será fiXada do seguinte
modo:
pi"imeíro período de produção comercial,

n

2%;

ii) segundo perfodo de produção comercial,
4%.
Se,_ dutante o segundo período de produção
comercial, tal como está dcli_nidQ na alínea d),
o rendimento do investimento em qualquer ano
fl_scal,_segundo a definição da alínea m), for inferior a 15 por cento como resultado do pagãmento
do imposto sobre a produção a 4 por cento, o
imposto sobre a produção será nesse ano fiscal
de 2 por cento ·em vez de 4 por cento.
b) o valor de mercado acima mencionado é
O produto da quantidade de metais processadoS,
obtidos 9.os nódulos polimetálicos extraídos da
área coberta pelo contrato pelo preço médio desses metais durante o correspondente ano ftscal,
tal como definido nos parágrafos 7 e 8.
c) i) A parte da Autoridade nas receltas lfquidas será retirada da parte das receitas líquidas
do contratante atribuíveis à mineração dos recurSos- da área coberta pefo Confrãto, a partir daqui
denominadas receítas líquidas atríbufveis.
ü) A parte da Autoridade nas receitas líquidas
atribuíveis será determinada de conformidade
com a seguinte tabela progressiva:

Primeiro periodO de
produç.io comerdlll
A r;;.!~t' -.Jl•<' 1\'i'''"••:nt•• urn r<'f1<hffi•'llf<J
ve~t1nu:ruo

ckJ 10·

supt:llot <1 U%, m<1~ in!enor a 10%

-A p.lne que repre'>ente um rendomento do in·
ve-;t;n,~nto i[ltJ.l! ou su~nor " lC"ô, IThlS infe·
rtor a2:o·-~
A p.lrte que represente um rendimento
ves. tim~nto i!)u..J! !)u superior 11 20~

Segundo perlodo de
produçio comerdal

40"

42.5'J.

ou in·

"'"
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d) i) O primeiro periodo de produção comerprimeiro ano flscaJ da produção comercial e termi-

cia] referido nas alíneas a) e c) terá início no

nará com o ano fJScal em que os custos de desenvoMmento do contratante, juntamente com os

juros sobre a parte não amortizada desses custos,
são amortizadas na sua tota~dade pelo superávit.

como a seguir se indica:
No primeiro ano fiSCal em que, ocorrerem õs

custos de desenvoMmento, os custos de desenvolvimento não amortizados serão iguais aos cus-

tos de desenvolvimento menos o superávit nesse
ano fiscal. Em cada um dOS anos fiscais seguintes,

os custos de desenvolvimento não amortizados
serão iguais aos custos de desenvolvimento não

amortizados no final do ano fiscal precedente,
mais um juro anual de 1O por cento, mais os

custos de desenvolvimento feitos durante o ano
fiscal em curso e menos o superávit do contra-

tante no ano fJScal em curso. O ano fiscal, em
que pela primeira vez os custos de desenvoMmento não amortizados forem nulos, será o ano
fiscal em que os custos de desenvolvimento do
contratante, acresddos dos juros sobre a parte
não amortizada dos referidos custos, sejam amor-·
tizados na sua totalidade pelo seu superávit O
superávit do contratante em qualquer ano fiscal
será o seu rendimento bruto, menOS os custos
operacionais e menos os pagamentos feitos por
ele à Autoridade nos termos da alfnea c).
ü) O segundo período de produção comercial
terá início no ano fiscal seguinte ao término do
primeiro perfodo de produção comercial e continuará até ao fim do contrato.
e) "Receitas líquidas atribuíveis" significa o
produto das receitas líquidas do contratante pelo
quociente entre os custos de desenvolvimento
correspondentes à extraçao e os custos de desen·
volvimento do contratante. No caso de o contratante se dedicar à extração, ao transporte de nódulos polimetá1icos e à produção de, basicamente,
três metais processados, nomeadamente cobalto,
cobre e níquel, as receitas líquidas atribWveis não
serão inferlores a 25 por cento das receitas líquidas do contratante. Salvo o disposto na alínea
n), em todos os outros casos, incluindo aqueles
em que o contratante se dedique à extração, ao
transporte de núdulos polimetálicos e à produção
de, basicamente, quatro metais processados, nomeadamente cobalto, cobre, manganês e nfquel,
a Autoridade pode prescrever, nas suas normas,
regulamentos e procedimentos, escalões apropriados que mantenham para cada caso a mesma
relação que o esca1ão de 25 por cento para o
caso dos três metais.
f) "Receitas lfquidas do contratante" significa
as receitas brutas do contratante, menos os custos
operadonais e menos a amortização dos custos
de desenvolvimento, tal como estipulado na alínea
j).

g) i} Se o contratante se dedicar à extração,
ao transporte de nódulos polimetá.licos e à produ~
ção de metais processados, "receitas brutas do
contratante" significa o produto bruto da venda
de metais processados e quaisquer outras receitas
que se considerem razoavelmente atribuíveis a
operações realizadas nos termos do contrato, de
conformidade com as normas, regulamentos e
pr~edimentos financeiros da Autoridade.
ü) Em todos os casos qUe nác:i os especificados
na subalínea i) da alínea g) e na subalínea iii)
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da a1írieci-n). "receitas brutas do contratante" sígnifica o produto bruto da venda de metais semi-processados obtidos dos nódulos polimetáJicos ex~
traídos da área Coberta pelo contrato e quaisquer
Outras -receitas que se considerem razoavelmente
atribuíveis a operações, realizadas nos termos do
contrato, de conformidade com as normas, regulamentos e procedimentos financeiros da Autoridade.
h) "Custos de desenvolvimento .do contratante" significa:
i) todos os custos efetuados antes do infcio
da produção comercial que estejam diretamente
relacionados com o desenvolvimento da capacidade de produção da área coberta pelo contrato
e _com atividades conexas nas operações realizadas nos termos do contrato em todos os .casos
que nãõ os especificados na aJfnea n), dé conformidade com princípios de contabilidade geralmente aceitos, incluídos, Intel' alia, custos com
maquinarla, equipamento, embarcações, instalações de tratamento, construção, edifícios, terrenos, estradas~ PrOspecção e exploração da área
coberta pelo contrato, investigação e desenvol·
vimento, juros, arrendamentos requerid_os. licen·
ças e taxas; e
ü) as despesas similares às referidas na suba~
Jínea i), efetuadas após o início da produção comercial e necessárias à execução do plano de
trabaJho, com exceção das atribufveis aos custos
operacionais.
1) As receitas provenientes da alienação de
bens de capital e o valor de mercado desses bens
· de capital que não sejam necessários para as operações nos termos do contrato e que não tenham
sido vendidos serão deduzidos dos custos de .desenvoMmento do contratante durante o ano fiscal
pertinente. Quando estas deduções forem supe·
riores aos custos de desenvolvimento do contratante, o excedente será adicionado às receitas brutas do contratante.
j) Os custos de desenvolvimento do contra·
t.Mte efetuados antes do inicio da produção comercial, mendonados na subalínea i) da armea
h) e na subalínea iv) da alínea n), serão amortizados em dez anuidades de igual valor a partir
da data do início .da produção comercial. Os custos de desenvolvimento do contratante eretuados
após o início da produção comercial, referidos
na subalínea ü) da alínea h} e na subalínea iv)
da alína n), serão amortizados em dez ou menos
anuidades de igual valor de m.odo a garantir a
sua amortização total no término do contrato.
k) "Cu~s operacionais do contratante" significa todas as despesas cl"etuadas aPós o Início
da produção comercial para utilização da capacidade de produção da área coberta pelo contrato
e para atividades conexas nas operações realiza·
das nos termos do contrato, de conformidade
com princípios de contabilidade geralmente acei~
tos, incluídos, lnter allaJ a taxa anual fixa ou
o imposto sobre a produção, se este for mais
elevado, as despesas com vencimentos, salários,
benefícios pagos aos empregados, materiais, serviços, transportes, custos de processamento ecomerdalização, juros! prestações de serviços públicos, preservação do meio marinho, despesas gerais e administrativas especificamente relacionadas com as Operações realizadas nos termos do
contrato, e qualquer déficit operacional transpor·
tado para anos fiscais anteriores ou para anos
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fiscais posteriores como o que aqui se especifica.
O déficit operacional pode ser transportado para
dois anos fiscais posteriores e consecutivos, com
exceção dos dois últimos anos do contrato, caso
em que pode ser transportado retroativamente
para os dois anos fiscais precedentes.
I) Se o contratante se dedicar à extração, ao
transporte de nódulos polimetálicos e à produçao
de metais processados e semi-processados, "custos de desenvoMmento da extração" significa a
parte dos custos de desenvolvimento do contratante diretamente relacionada com a extração dos
recursos da área coberta pelo contrato, de .conformidade com principies de contabilidade geralmente aceitos e com as normas. regulamentos
e procedimentos financeiros da Autoridade, incluídos, lnter ~a taxa pelo pedido, a taxa anual
fixa e, se for o caso, os custos de prospecção
e exploração da área coberta peJo contrato e uma
parte dos custos de investigação e de desenvolvimento.
m) "Rendimento do investimento" num ano
fiscal significa o quociente entre as receitaslíqui·
das atribuíveis nesse ano e os custos de desenvolviemnto corresponâentes à extração. Para o cálculo desse quociente, os custos de desenvoMmento correspOndentes à extração incluirão as
despesas efetuadas com Oequipamento novo ou
com a substituição de equipamento utilizado na
extração, menos o custo inicial do equipamento
substituído.
n) Se o contratante se dedicar unicamente à
extração:
i) "receitas líquidas atribuíveis" significa a totalidade das receítas liquidas do contratante;
ii) "receitas liquidas do contratante" são as definidas na alinea f);
üi} "receitas brutas do contratante'' significa as
receitas brutas da venda dos nódulos polimetálicos e quaisquer outras receitas consideradas como razoavelmente atribuíveis às operações realizadas nos termos do contrato, de conformidade
com as normas, regulamentos e procedimentos
financeiros da Autoridade;_
iv) "custos de desenvolvimento do contratante" significa todas as despesas efetuadas antes
do início da produção comercial nos termos da
subalínea i) da alínea h) e todas as despesas efe~
tuadas depois do início da produção comercial
nos termos da subalínea ii} da alinea h), que estejam diretamente relacionadas com a extraç:ão dos
recursos da área coberta pelo contrato, de conformidade com princípios de contabilidade geralmente aceitos;
v) "custos operacionais do contratante" .s.igni·
fica os custos operacionais do contratante referidos na alinea k) que estejam diretamente relacionados com a extração dos recursos da área coberta pelo contrato, de conformidade com princí~
pios de contabilidade geralmente aceitos;
vi) "rendimento do investimento" num ano fis..
cal significa o quociente .entre as receitas líquidas
do contratante nesse ano _e os custos de desenvolvíemnto do contratante. Para o cálculo desse quociente os custos de desenvolviemnto do contratante incluirão as despesas efetuadas com o equi·
pamento novo ou com a substituição de equipamento, menos o custo inicial do equipamento
substituído.
o) Os custos mencionados nas alíneas h), k),
I) e n) relativos aos juros pagos pelo contratante
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devem ser auto~dos, na medida em que, em
todas as circunstãndas, a Autoridade, nos termôS
do parágrafo 1~ do artigo 4 do presente AnexO,
aprova como ra.zoáveis a razão dívida/capi~l ~o
dai e as taxas de juro, ter)ào em conta a prâtica
_ _ . ___ _
comercial vigente.
p) Os custos mencionados nQ pres~nte parágrafo não incluirão o pagamento dos impostos
sobre os rendimentos das sociedades ou encargos similares cobrados pelos Estados em virtude
das operações do contratante.
7. a) "Metais processados", referido nos parágrafos s~ e 6ç, significa os metais sob a forma
mais básica em que são habitualmente comercializados nos mercados terminais internacionais.
Para este efeito, a _AutOridade éspecificará nas
suas normas, regulamentos e procedimentos financeiros o mercado terminal intemaciorial pertinente. Para os metais que não sejam co~erda
lizados nesses mercados, "metais processados"
sigrUfica os metais_ sob a fon:na inais básica em
que são habitualmente comercializados em transações próprias de empresas independentes.
b) Se a Autoridade não puder determinar de
outro modo a quantidade de metais processados
obtidos de nódulos polimetálicos extrafdos da
área coberta pelo contrato, referida na alínea b)
do parágrafo 5ç e na alínea b) do parágrafo 6 9,
essa quantidade será determinada com base nos
teores em metais desses nódulos, na eficiência
do processamento de recuperação e noutros fatores pertinentes, de conformidade com as normas,
regulamentos e procedimentos da Autoridade e
com princípios de contabilidade geralmente aceitos.
a Se um :nercado terminal internacional oferece um mecanismo adequado deftxação de preços para os metais processados, para os nódulos
polimetálicos e para os metais semi-processados
obtidos de nódulos, deve utilizar-se o preço médio
desse mercado. Em todos os outros casos, a Autoridade, depois de consultar o contratante, deve
determinar um preço justo para esses produtos,
de conformidade com o parágrafo 9ç.
9. a) Todos os custos. despesas, receitas e
rendimentos e todas as ~terminações de preços
e valores mencionados JlO presente artigo serão .
o resuhado de transações efetuadas em mercado
livre ou de acordo com as transações próprias
de empresas independentes. Se não for o caso,
serão determinados pela Autoridade, depois de
consultar o contratante, como se tivessem resultado de tra!lsaçõeS efetuadas em mercaao livre
ou de transac;ões próprias de empresas independentes, tendo em conta as transações pertinentes
de outros mercados.
b) A fim de assegurar Õ cumpi-lmento e a execução das disposições do presente parágrafo, a
Autoridade deve guiar-se pelos princípios adotados e pelas interpretações dadas para as transações próprias de empresas independentes pela
Comi!iSãO de_ .EmPresas Transacionais das Nações Unidas, pelo Grupo de Peritos em Acordos
Fiscais entre países em desenvolvimento e países
desenvolvidos, bem como por outras organizações internacionais, e fi~r~. _!1_a~ suas_ n()~as,
regulamentos e procedimentos, normas e procedimentos fiscais uniformes e internacionalmente
aceitos, bem como os métodos que o contratante
deve seguir para seledonar os cont.ãbilistas diplomados e independentes que sejam aceitáveis pela

Autoridade para fins de verificação das contas,
de conformidade com essas normas, regulamentos ~ procedimentos.
·
-- 1O. O conlrafante_ porá à disposi_ção dos contabilistas, de conformidade com as normas, regulamentos e procedimentos financeiros da Autoridade, os dados financeiros necessários para verificar o cumprimento do presente artigo.
11. Todos os custos, despesas, receitas e rendimentos e todos os preços e valores mencionados no presente artigo serão determinados de
conformidade com os princípios de contabilidade
geralmente aceitos e com as normas, regi..ilãmentos _e procedimentos ftnª_nceiros da Autoridade.
--'-- 12.

Os pagamentos à Autoridade, em virtude

dos parágrafos 5 e 6, serão efetuados em moedas

livremente utilizáveis ou em moedas livremente
disponíveis e efetivamente utilizáveis nos prindpais mercados de divisas ou, por escolha do contratante, no seu equivalente em metais processados ao valor de mercado. O valor de inerc:ado
deve ser determinado de conformidade com a
alínea b) do parágrafo 5. As moedas livremente
utiliz_ávels e as moedas livremente disponíveis e
efetivamente utilizáveis nos principais mercados
de divisas devem ser definidas nas normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade, de conformidade com ·a prática monetária internacional
dominante.
13. Todas as obrigações fitiancelras do contratante para corri a Autoridade, assim como todas
as taxas, custos, despesas, receitas e rendimentos,
mencionados no presente artigo, devem ser ajustados exprimindo-se em valores constantes.relativos a um ano base.
14. A fim de promover a re_alização dos objetivos enunciados no parágrafo l, a Autoridade pode, tendo em conta as recomendações da Comissão d~ Planejamento Econômico e da Comissão
Juridica e Técnica, adotar normas, regulamentos
e procedimentos que estabeleçam incentivos para
os contratantes numa base uniforme e não discri~
minatória.
15. Em caso de controvérsia entre a Autoridade e um contratante, relativa à interpretação
Ou aplicação das cláusulas flrianceiras de um contrato; qualquer das partes pode submeter a controvérsia a arb_itraQem comercial obrigatória, a não
ser que as duas partes convenham em soludonar
~fCOfitrovérsia por outros meios, de conformidade
com o pafãQTafo 2 do artigo 188.
ARTIGO 14.
de dados

Transfe~ncia

1. O operador deve transferir para a Autoridade, de conformidade com as normas, regulamentos e proelidiinentos da mesma e as modalidades e condições do plano de trabalho, em intervalo;>- por ela deterroi_nados,_ todos _os dados ~e
sejam ao mesmo tempo necessários e pertinentes
ao exercício efetiyo dos poderes e funções dos
órgãos principais da Autoridade no que se refere
à área coberta pelo plano de trabalho.
2. Os dados trarisferidos, relativos à área coberta pelo plano de trabalho, consideradOs_-propriedade industrial, s6 podem ser utilizados para
os fins estabelecidos no_ presente artigo. Os dados.
neCessários pará a elaboração pela Autoridade
de normas, regulamentos e procedimentos relatiVos à proteção do meio mariri.ho e à segurança,
exceto os dados relatiVos ao prqjeto de equipa-

menta, não devem ser considerados propriedade
induStrial.

3. Os dados transferidos para a _AL!torldade,
pelos prospectores, peticionários de contratos, ou
pelos contratantes, e considerados prCJpried_ade
industrial não devem ser revelados à Empresa,
nem a- nfnQUém estranho à Autoridade, mas QS
dados sobre as áreas reservadas podem ser revelados à Empresa. Ji:stes dados transferidos para
.i Empresa,· por tais entidades, não devem ser
r~elãdos pela Empresa à AutoridaQe, nem a ningUém é~!f~fi~O à A:~:~toridade.
ARTIGO 15
Programas de formação
O contratante deve preparar programas prât:.i~
cos para a formação do pessoal da Autoridade
e dos Estados em_ desenvolvimento, incluindo a
participação desse pessoal em todas as atiyidades
na Área previstas no contrato, de conformidade
com o parágrafo 2 do artigo 144.
ARTIGO 16
Direito exclusivo de exploração e aprovei·
lamento

A Autoridade deve, nos termos da Parte XI e
das suas normas, regUlamentos e procedimentos,
outorgar ao operador o direito exclusivo de explorar e aproveitar a área coberta pelo plano de trabalho com respeito a uma categoria especificada
de recursos, e deve assegurar qUe ilênhuma outra
entidade realize, na mesma área, atividades relativas a uma categoria diferente de recursos, de
modo que possa interferir com as atividadc:s do
operador. A titularidade do ope~ador deve ser garantida de conformidade com o parágrafo ·s do
artigo 153. ~
ARTIGO 17
~
rtonnas, regulamentos e procedimentos da
Autoridade

1. A Auton'âade deve adotar e aplicar unifor·
memente normas, regulamentos e procedimentos, de conformidade com a subalínea ii) da alínea
f) do parágrafo 2, do artigo 160, e com a subalínea
ii) da alínea o) do parágrafo 2 do artigo 162,
para o exercício das suas funções enunciadas_ na
Parte VI, sobre,lnter alia, as seguintes questões:
a) procedimentos administrativos relativos à
prospecção, à exploração e ao aproveitamento
da Área;
b) operações:
i) dimensão da área;
ii) duração das operações;
ili) requisitos de execução, incluindo as garantias previstas na alínea c) do parágrafo 6ç do artigo
4 do presente Anexo;
iv) categorias de recursos;
v) renúncia de áreas;
vi) relatórios sobre o andamento dos trab&hos;
vii) apresentação de dados;
viii) inspeção e supe~são das operações;
ix) prevenção de interferências com_ outras atividades no meio marinho;
x) transferência de direitos_ e obrigações por
uri1 Contratante;
xi) procedimentos para a transferência de tecnologia aos Estados em desenvolvimento, de conformidade com o artigo 144, e para a participação
direta destes;
xii) critérios e prátkas de mineração, incluídas
as referentes à segurança clas opera~e_s, à con-
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servação dos recursos e à protc::ção do meio

ma~

rinho;

xiií) definição de produção comercial;
xiv) critérios de qua1íficaçâo dos peticionários;

e) questões financeiras:
i) estabelecimento de normas uniformes e não
discrirrtinatórias em matéria de custos e de tonta-

bilidade, bem como de métodos de seleção de
auditores;
ii) distribuição das receitas das operações;
üi} os incentivos mencionados no artigo 13 do

presente Anexo;
d} aplicação das decisões tomadas nos termos do parágrafo 4 do artigo I .5], e da aJíea
d) do parágrafo 2 do ardgo 164.
2. As nonnas, regulamentos e procedimentos

sobre as seguintes questões deverão refletir plenamente os critérlas objetlvos a seguir estabeleci-

dos:
a) dimensão das áreas: a autoridade deve de-

terminar a dimensão apropriada das áreas para
a exploração, que pode ir até ao dobro da dimensão das áreas para aproveitamento, a fim de se
permitirem operações intensivas de exploraçáo.
A dimensão das áreas para aproveitamento deve
ser calculadas de modo a, de conformidade com
as cláusulas do contrato, satisfazer os requisitos
do artigo 8 do presente Anexo sobre reserva de
áreas, bem como os requisitos de produção previstos compatíveis com o artigo 151, tendo em
conta o grau de desenvolvimento da tecnologia
disponivel nesse momento para~ mine~ação do_s
ft.mdos marinhos e as caracterlsticas fís1cas pertinentes da área. As áreas não serão menores nem
maiores que o necessário para satisfazer esse objetivo.

b) duração das operações:
í) a prospecção não deve estar sujeita a prazo;
ü) a exploração deve ter a duração suficiente
para pennitir um estudo aprofundada da área determinada, o projeto e a construção de equipamento de extração mineira para a área, e o projeto
e construção de instalações de processamento
de pequena e média dimensão destinada a testar
sistemas d~ extração e processamento de minerais;
ill) a duração do aproveitamento eleve ser em
função da vida econômica do projeto de extração
mineira. tendo em conta fatores comes 6' esgotamento do dep6sito, a vida útil do equipamento
de extração e das instalações de processamento,
bem como a: ·viabilidade comercial. A duração
do aproveitamento deve ser suficiente para per·
mitk a extração comercial dos miner21:is da área
e incluir um prazo razoável para a construção
de sistemas de extraçáo e processamento de minerais à escala comercial, período durante o qual
não deve_ser.exigida a produção comercial. Contudo, a duração total do aproveitamento deve tam~
bém ser suficientemente breve para dar à Autoridade a possibilidade de modifkar as modalidades
e condições do plano de trabalho quando considerar a sua renovação, de conformidade com as
normas, regulamentos e procedimentos que tenha adotado depois da aprovação do_ plano de
trabalho.
c) requisitos de execução: a autoridade deve
exigir que, durante a fase de exploração, o operador efetu.e. despesas periódicas que mantenham
Urna relaç!o razoável com a dimensão da área
coberta pelo plano de trabalho e com as despesas

que sejam- de _esperar de um operador de boa
fé que pretenda iniciar a produção comercial na
área dentro dos prazos fixados pela Autoridade.
Essas despesas não devem ser fixadas a um nível
que desincentive possíveis operadores que cfisponham de uma tecnologia menos onerosa que a
correntemente utilizada. A Autoridade deve f!Xaf
um intervalo máximo entre a conclusão da fase
de exploração e o início da produção comercial.
Para fiXi!r esse intervalo, a Autoridade deve ter
em conta que a con,stn,.lção de sistemas de extração e processamento de minerais em grande escala não pode ser iniciada senão depois da conclusão da fase de exploração e do inicio da fase
de aproveitamento. Em conseqüência, o intervalo
até o início da produção comercial na área deve
ter em conta o tempo necessário para a construção desses sistemas depois de completada a fase
de exploração e prever um prazo razoável que
tenha em conta atrasos inevitáveis no calendário
da construção. Orna vez iniciada a produção comercial, a Autoridade, dentro dos limites razoáveis
e tendo em conta todos os fatores pertinentes,
deve exigir ao operador que mantenha a produção
comercial durante a vigência do plano de trabalho.
d) Categorias de recursos: ao determinar as
categorias de
recursos a respeito dos quais um plano de trabalho possa ser aprovado, a Autoridade deve dar
ênfase, Jnter aDa, às seguintes características:
i) que diferentes recursos requerem a utilização de métodos semelhantes de extração; e
ii) que alguns recursos podem ser aproveitados simultaneamente por vários operadores que
aproveitem reCW"SOS diferentes, na mesma área
sem que interfiram indevidamente entre si. Nada
do ctisposto na presente a1ínea deve impedir a
Autoridade de aprovar um plano de trabalho relativo a mais de uma categoria de recursos na mesma área a favor do mesmo peticionário.
e) renóncia de áreas:_o operador pode renunciar em_ qualquer altura, sem sanção, à totalidade
ou a uma parte dos seus direitos na área coberta
pelo plano de trabalho.
f) proteção do meio marinho_: normas, regulamentos e procedimentos devem ser estabelecidos
para assegurar a proteçâo_eficaz do meio marinho
contra efeitos nocivos resultantes diretamente de
atividades na Área ou do processamento de minerais procedentes de uma área, de extração mineira
a bordo de um navio posicionado sobre tal área,
tendo em conta a medida em que tais efeitos
nocivos possam resultar diretamente da perfuração, da dragagem, da extração de amostras e
da escavação, bem como _da eliminação, da imer·
são e da descarga no meio marinho de sedimentos, detritos ou outros afluentes.
g) produção comercial: considera-se iniciada
a produção com"ercial quando um operador se
dedicar a operações de extração contínua em
grande es_cala que produza uma quantidade de
materiais suficiente para indicar daramente que
o objetivo principal é a produção em grande escala e não a destinada-a recolher informação, a
analisar ou a testar o equlpamento_ou a instalação.
ARTIGO 18

·sanções
1.

Os direitos de um contratante, nos termos

do contrato, só podem ser suspensos ou extintos
nos seguintes casos:
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a) se, apesar das advertências da AL~t??dade,
o contratante tiver realizado as suas atiVIdades
de fonna a constituir uma violação grave, persistente e dolosa das cláusulas fundamentais do contrato, da Parte XI e das normas, regulamentos
e procedimentos da Autoridade; ou
b) se o contratante não tiver cumprido uma
decisão definitiva e obrigatória do órgão de solução de controvérsia que for aplicável.
2. Nos casos de qualquer violação do contrato
não previstos na alínea a) do parágrafo 19 , ou
em vez da suspensão ou extinção nos termos
da alínea a) do parágrafo I 9, a Autoridade pode
impor ao contratante sanções monetárias propordanais à gravidade da violação.
3. Com exceção das ordens em caso de
emergência nos termos da alínea w) do parágrafo
29 do art. I 62, a Autoridade não pode executar
nenhuma decisão que implique sanções monetárias ou suspensão ou extinção até que tenha
sida dada ao cor1fatante uma oportunidade ra~
zoável de esgotar os meios judiciais de que dispõe,
de conformidade com a Seção 5 da Parte Xl
ARTIGO 19

Revlsi:o do conbato
1. Quando tenham surgido ou possam sUrgir
circunstâncias que, na opinião de qualquer das
duas Partes1 tomariam não eqü:itativo o contrato,
ou impraticável ou impossível a reaJização dos
seus objetivos ou dos previstos na Parte XI. as
Partes devem iniciar negociações para rever o
contrato, em conformidade.
2. _ Qualquer contrato celebrado de confonnidade com o parágrafo 39 do art. 153 s6 pode
ser revisto com o consentimento das Partes.
AR11G020

r ......rer&.cla ele direitos e oi>Jigações
Os direitos e obrigações resultantes de um contrato s6 podem ser transferidos com o consen~
timento da Autoridade e de conformidade com
as suas normas, regulamentos e procedimentos.
A Autoridade não negará sem causa razoável o
seu consentimento à transferência se o cessic>
nário proposto reunir todas as condições exigidas
a um peticionário qualifi<:ado e assumir todas as
obrigações do cedente, e se a transferênda não
conferir ao cessionário um plano de trabalho cuja
aprovação estaria proibida pela alínea<:) do parágrafo 39 do art. 6 da presente anexo.
ARTIG021

Direito aplicável
1. O contrato deve ser regido pelas cláusulas
do contrato, pelas normas. regulamentos e procedimentos da Autoridade, pela Parte XI, e por outras
normas de direito internacional não incompatíveis
com a presente Convenção.
2. Qualquer decisão def~nitiva de uma corte
ou tribunal que tenha jurisdição nos termos da
presente Convenção no que se refere aos díreitos
e obrigações da Autoridade e do contratante deve
ser executória no território de qualquer Estado
Parte.
_
3. Nenhum Estado Parte pode impor a um
contratante condições incompatíveis com a Parte
XI. Contudo, não deve ser considerada incompativel com a Parte X1 a aplicação, por um Estado
Parte aos contratantes por ele patrocinados ou
aos navios que arvorem a sua bandeira, de leis
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e regu1amentos sobre a proteção do meio marinho ou de outra natureza mais restritos que as

normas, regu1amentos e procedimentos da Autoridade adotados nos termos da alínea f) do pará-

grafo 29 do art. 17 do presente anexo.
ARTfG022
ResponaabiBdade
O contratante terá responsabilidade pelos da-

nos causados por atos ilícitos cometidos na realização das suas operações, tomando em conta
a parte de responsabilidade por atos ou omissões
imputáveis à Autoridade. Do mesmo modo, a Autoridade terá responsabilidade pelos danos causados por atos ilícitos cometidos no exercício dos
seus poderes e funções, incluindo as violações

ao parágrafo 29 do art. 168, tomando em conta
a parte de responsabilidade por atos ou omissões

imputáveis ao contratante. Em qualquer caso, a
reparação deve con-e_sponder ao dano efetivo.
ANEXO IV

Estatuto da Empresa
ARTIGO I
Objetlvos
1. A Empresa é o 6rgão da Autoridade que
deve realizar diretamente atividades na área, nos
termos da alínea a) do parágrafo 2~ do art. 153,
bem como atividades de transporte, processa..
mento e comer<::ialização de minerais extraídos
da área.
2. Na realização dos seus objetivos e no exerddo das suas funções. a Empresa deve atuar
de conformidade com a presente Convenção, e
com as normas, regulamentos e procedimentos
da Autoridade.
__
_
3. Ao aproveitar os recursos da área nos termos do parágrafo 1~. a Empresa deve atuar de
conformidade com princípios comerciais sólidos,
com observând<! da presente Conven_çaQ.

ARTfG02
Relações com • Autoridade
I. Nos termos do art. I 70, a EJ:npJesa deve
atuar de conformidade com as políticas gerais
da Assembléia e as diretrizes do Conselho.
2. Cóm observânCia do parágrafo 1ç' a Empresa deve gozar de autonomia na a:ealização ~s
sua operações.
3. Nada na presente Convenção deve tomar_
a Empresa responsável pelos atos_ou obrigações
da Autoridade, nem a Autoridade responsável peios atos ou obrigações da Empresa.
ARTIG03
Umltac;io de responaabiHdade
Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3~ do
art. 11 do presente Anexo, nenhum membro da
autoridade é responsável pelos atas ou obrigações da Empresa, pelo simples fato da sua qualidade de_ membro.
ARTIG04

Estrutura
A Empresa tem um Conselho de Administração, um Diretor..Qeral e o pessoal necessário ao
exercido das suas funções.
ARTIGOS
Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração é composto
de 15 membros eleitos peJa Assembléia, de con-

formidade com a alinea c) do parágrafo 2? do
art. 160. Na eleição dos membros do Conse1ho
de Administração- deve ser tomada em devida
conta o princípio da distribldção geográfica eqüitativa. Ao apresentarem candidaturas ao Conselho
de i\dministraçáo, os membros da Autoridade deVeffil:et em -conta a necessidade de designar candidatos da mais alta competência e que possuam
as qualificações nas matérias pertinentes, de modo a assegurar a viabilidade e o êxito da Empresa.
2. -Os membros do Conselho de Administração são eleitos por quatro anos e podem ser reeleitos, devendo ser tomado em devida conta o
princípio da rotação dos membros.
_~ _Os membros do Conselho de Administração devem permanecer em funções até a eleição
dos seus sucessores. Se o lugar de um membro
do Conselho de Administração ficar vago, a Assembléia de.ve el~er, de conformidade com a
alínea c) do parágrafo 2~ do art 160, um novo
membro, que exercerá o cargo até o termo desse
mandato.
4. Os membros do Conselho de Administração devem atuar a título pessoal. No exercício
das suas funções não devem solicitar nem receber
instruções de qualquer governo, nem de nenhuma outra fonte, Os mem_bros da Autoridade devem respeitar a independência dos membroS do
Conselho de Administração e abster-se de qualquer_ tentativa de influenciar qualquer deles no
desempenho das suas funções.
5; Cada membro do Conselho de Administração recebe uma remuneração custeada pelos
fundos da Empresa. O montante da remuneração
deve ser fixado pela Assembléia por recomendação do Conselho.
6. O Conselho de Administração funciona
normalmente na escritório da Empresa e deve
reuliir~se com a freqüência requerida pelos trabalhos da Empresa.
7. O qUorum é constituído por dois terços
dos membros do Conselho de Administração.
a Cada rilehlbro -do Conselho -de Administração dispõe de um voto. Todas as questões
submetidas ao Conselho de Administração serão
decididas por maioria dos seus membros. se um
membro tiver Um conflito de interesses em reJa..
--ção a uma questão submetida ao Conselho de
Administração deve abster-se de votar nessa
questão.
9. Qualquer membro da Autoridade pode pedir ao Conselho de Administração informações
sobre operações que o afetem particularmente.
O COnselho de Administração deve procurar for..
necer tais informações.
ARTIGOS

Poderes e funções do Conselho de Administração .
_ : --=-<T"CónseJhodeAdnlinistração- dlri9e as- operações da Empresa. com observância da preserite
Convenção, o Conselho de Admin.lstração deve
exercer os poderes necessários ao cumprim~nto
dos objetivos da Erripresa~ inclufdos os poder~s
pªra:
a) eleger um presidente dentre os seus mem~
bras;
b) adotar o seu regulam.ento intemo;
c) e1aborar e submeter por escrito ao Conse1ho
planos formais de trabalho, de conformidade com
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o parágrafo 3° do art. 153 e com a alínea J) do
parágrafo 29 do art. 162;
d) elaborar planos de trabalho e programas
para realizar as atividades previstas no art. 170;
e) preparar e submeter ao Cons_e1ho pedidos
de autorização_ de produção, de conformidade
com os parágrafos 2'~' a 79 do art. 151;
f) autorizar negociações relativas a aquisição
de tecnologia, incluindo as previstas nas alfneas
a), c) e) d) do parágrafo 3• do orl 5• do anexo
lll, e aprovar os resultados dessas negociações;
g) estabelecer modalidades e condições e autorizar negociações relativas a empreendimentos
.conjuntos ou outras fonnas de ajustes conjuntos
referidos nos arts. 99 e 11 do .Anexo m, e aprovar
os resultados dessas negociações;
h) recomendar à Assembléia a parte da receita
líquida da Empresa que deVe ser' retida para as
reservas destas, de conformidade com a alinea
f) dO parágrafo 2 9 do art. 160 e- com o art 1O
do presente anexo; __
I) aprovai o orçam.ento aiuJ.al dã Empresa;
J) autorizar a aquisição de bens e serviços, de
conforrriidade com o Parágrafo 3~" do art. 12 do
presente anexo;
k) apresentar um relatório anual ao Conselho,
de GOnfo_rmidade com o art. 9 do presente aneXo;
I) api-ê5eiltar éio Conselho, para liprovação pela
Assembléia, projetes de normas relativas à organização, administração, nomeação e demissão do
pessoal da Empresa, e adotar os regulamentos
para aplicação de tais normas;
_m) contrair empréstimos e prestar as garantais
ou cauções que possa deterrnjnar, de conformidade com o parágrafo 2~ do art. I 1 do presente
anexo;
n) Participar em quaisquer procedimell.tõs legais, acordos e tranSações e tomar quaisquer outras medidas, de conformidade com o ait. 13 do
presente anexo;
o) delegar, sujeito à aprovação do Conselho,
quaisquer poderes não_dJsqiminatórios nas suas
comissões ou no Diretor~Geral.
ARTIG07
Dlretor-Gera! e pessoal da Empresa
1. A Assembléia elege, por recomendação do
Conselho e por proposta do _Conselho de Adml·
nistração, o Díretor-Geral da Empresã, que não
será membro da Conse1ho de _Administração. O
Oiret.or~_Oerªl é eleito por um periodo determinado, que não deve exceder cinco anos e pode
ser ~leito_ para novos mandatos.
_
__2. O Diretor-Geral é o representante Iega1 da
Empresa e· o seu Chefe-exetudvo e responde dire-tam.ente perante o _ConSelho de Aclrninisti:ação
pela condução das operações da Empresa. Tem
a seu cargo a organização, administração, nomea-ção e demissão d_o pessoal, de conformidade com
as nonnas e regulamentos referidos na alinea I)
dó art. & do presente anexo. Deve participar, sem
direito a voto, nas reuniões do Conselho de Adml..
iústraÇão e pode participar, sem direito a voto,
nas reuniõeS da Assembléia e do Conse1ho quemdo estes órgãos examinarem questõe_s que interessem à Empresa.
3. A consideração dominante ao recrutar e
nomear o pessoal e ao detenniru!r as suas çondições de_ emprego deve ser a necessidade di';: assegurar o mais aho grau de eficiência e ~nda
técnica. Ressalvada esta consideração, deve ter-se
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em devida conta a importância de recrutar o pes-

soal numa base geográfica eq:üitativa.
4. No cumprimento dos seus deveres, o Dir~
tor-Geral e o pessoal da Empresa não solicitarão
nem receberáo instruções de qualquer governo

nem de nenhuma outra fonte estranha à Empresa.
Devem abster-se de qualquer ato que possa afetar

a sua condição de funcionários internacionais,
responsáveis unicamente perante a Empresa. To-

do o Estado-Parte compromete--se a respeitar o
caráter exclusivamente internacional das funções

do Diretor-Geral e do pessoal e a não procurar
inRuenciá-lo no desempenho das suas funções.
5. As responsabilidades estabelecidas no parágrafo 2~ do art. I 68 devem aplicar-se- igualmente
ao pessoal da Empresa.
ARTIGOS ..
Loc:allzação
A Empresa tem o ·seu escritório prindpal na
sede da Autoridade. A EmpréSã. pode abrir outros

escritórios e instaJações no território de qualquer

Estado Parte, com o consentimento deste.
ARTIG09

Relatórios e balanços financeiros
1. A Empresa deve submeter a exame do
Conselho, nos três meses seguintes ao termo de
cada ano fiscal, um relatório anual que contenha
um extrato das suas contas, verificado por auclito-

res, e deve enviar ao mesmo Conselho, a intervalos adequados, um balanço sumário da sua

situaçilo financeira e um balanço de ganhos e
perdas que mostre os resultados das suas opera-

ções.
2. A Empresa deve publicar o seu relatório
anual e demais relatórios que considere_ apropriados.
3. Todos os relatórios e balanços financeiros
referidos no presente artigo devem ser diSbibuídos aos membros da Autoridade.

ARTIGO lO

óistrli>uição de receitas Hquldas
1.

Com observância do parágrafo 3~", a

Em-

presa deve pagar à Autoridade os montantes devidos nos tennos do art 13 do Anexo

mou

seu

equivalente~

2. A Assembléia, por recomendação do Conselho de Administração, deve determinar a parte
da receita líquida da Empresa que deve ser retida
para as reservas desta. O remanescente será
transferido para a Autoridade.
3. Durante o período inicial necessário para
que a Empresa se tome auto-suficiente1 o qual
não deve exceder dez anos a contar do infcio
da sua produção comercial, a Assembléia deve
isentar a Empresa dos pagamentos referidos no
parágrafo 111 e deixar a totalidade da receita líquida
da Empresa nas reservas desta.
ARTIGO 11

Finanças

1. Os recursos financeiros da Empresa devem
incluir:
a) os montantes recebidos da Autoridade de
conformidade com a alínea b) do parágrafo 29
do artigo 173;
b) as contribuições voluntárias feitas pelos Estados Partes com o objetivo de frnandar atividades
da Empresa;

c) o montante dos empréstimos contrafdos peJa Empres-a de conformidade com os parágrafos

29 _e_39;
d) as receitas provenientes das operações da
Empresa;
e) outros fundos postos à disposição da Empresa para lhe permitir iniciar as operações o mais
cedo possível e desempenhar as suas funções.
2.. a) A Empresa tem o poder de contrair empréstimos e de prestar as garantias ou cauções
que possa determinar. Antes de proceder a uma
venda pública das suas obrigações nos mercados
financeiros ou na moeda de um Estado Parte,
a Empresa deve obter a aprovação desse Estado.
O montante total dos empréstimos deve ser aprovado pelo Conselho, por recomendação do ConselhO de Administração.
b) Os Estados Partes devem fazer todos os
esfOrços razoáveis para apoiar os pedidos de empréstimo da Empresa nos mercados de _capital
e instituições financeiras internacionais.
3. a) Devem ser fornecidos à Empresa os fundos necessários à exploração e aproveitamento
de um setor mineiro e ao transporte, processamento e comercialização dos minerais dele extraidos e o níque~ cobre, cobalto e manganês obtidos, assim como a satisfação das suas despesas
administrativas iniciais. A Comissão Preparatória
deve indicar o montante desses fundos, bem coino oS ciltérios e fatores para o seu reajustamento,
nos projetas de normas, regu]amentos e procedi-mentes da Autoridade.
b) Todos os Estados Partes devem pôr à disposição da Empresa uma soma equiva]ente a metade dos fundos referidos na alínea a), sob a forma
de empréstimos a longo prazo e Sem juros, de
conformidade com a escala de contribuições para
o orçamento ordinário das Nações Unidas em
vigor na data de entrega das__contribuições, reajustada para ter em conta os Estados que não são
membros das Nações Unidas. As dívidas contraídas peJa Empresa na obtenção da outra metade
dos fundos devem ser garantidas pelos Estados
Partes de conformidade com a mesma escala.
c) Se a Soma das contribuições financeiras dos
Estados Partes for inferior à dos fundos a serem
fornecidos à Empresa nos termos da alínea a),
a Assembléia, na sua primeira sessão, deve considerar o montante da diferença e, tendo em conta
a obrigação dos Estados Partes nos termos das
ãiírieai a) e b) e as recomendações da Comissão
Preparatória; deve adotar, por consenso, medidas
para cobrir tal diferença.
d) OCada Estado Pãrte deve, nos ~ssehta dias
seguintes à entrada erri vigor da presente Convenção, ou nos trinta dias seguintes ao depósito do
seu instrumento de ratificação ou adesão, se esta
data por posterior, depositar junto da Empresa
promissórias sem juros, não negociáveis e irrevogáveis, de montante i~al à parte_ correspondente
a esse Estado Parte dos empréstimos setn juros
previstos na alínea b).
ll)_ L.ogo que possíve1 após a entrada em vigor
da presente Convenção e, após esta data, imuaJmente ou _com a pertO<Ücidade apropriada, o Conselho de Administração deve preparar um programa que indique o montante dos fundos de que
necessite para fmandar as despesas administra~
tivas da Empresa e para a realização de atívidades
nos tenTIOs do artigo 170 e do artigo 12 do pre-
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sente Anexo e as datas em que necessite desses
fundos.
üi) Uma vez preparado esse programa, a Empresa deve notificar imediatamente os Estados
Partes, por intermédio da Autoridade, das partes
respectivas nos fundos previstos na alínea b) do
presente parágrafo e exigidos por tais despesas.
A empresa deve cobrar os montantes das premis~
sórlas necessários para financiar as despesas indi~
cadas no programa acima referido em relação
aos empréstimos sem juro.
iv) Após terem recebido a notificação, ôs .Estados Partes devem pôr à disposição da Empresa
as suas partes respectivas das garantias de dívidas
da Empresa, de conformidade com a alinea b ).

e) I} Se a Empresa o solicitar, os Estados Partes
podem prestar garantias de dívida adicionais às
que fenham prestado de conformidade com a
escala mencionada na alínea b ).
ü) Em vez de uma garantia de dívida, um Estado
Parte pode fazer à Empresa uma contribuição
voluntária de montante equivalente à fração das
ãJVi.das que de outro modo teria obrigação de
garantir.

f) O reemboJso dos empréstimos- com juros
tem prioridade sobre o reembolso dos empréstimos sem juros. Os empréstimas· sem juros devem ser reembolsados de acordo com um programa adotado pela Assembléia, por recomendação
ào Conselho e ouvido o Conselho de Administração. No exercido dessa função, o Conselho
de Admiriístração deve guiar-se pelas normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade, que
devem ter em conta a necessidade primordial de
assegurar o funcionamento _eficaz da Empresa
e, em particular, a sUa independência financeira.
g) Os fundos postos à disposição da Empresa
serão em moedas livremente utilizáveis ou em
moedas livremente disponíveis e efetivamente uti·
Jizáveis nos principais mercados de divisas. Estas
moedas serão definidas nas normas, regulam~n
tos e procedimentos da Autoridade, de conformidade com a prática monetária internacional dominante. Salvo o disposto no parágrafo 21', nenhum Estado Parte deve manter ou impor restrições à detenção, utilização ou câmbio desses fundos pela Empresa.
h) "Garantia de dívida" significa a Promessa
feita por um Estado Parte aos credores da Empresa de cumprir, na medida prevista pela escala
apropriada, as obrigações financeiras da Empresa
cobertas pela garantia, após os credores notifica~
rem o Estã:do Parte do seu não-cumprimento pela
Empresa. Os procedimentos para o pagamento
dessas obrigações devem estar de conformidade
com as normas, regulamentos procedimentos
da Autoridade.

e

4. Os fundos, bavetes e despesas da Empresa
devem ser mantidos separados dos da Autori~
dade. O presente artigo não deve impedir que
a Empresa efetue ajustes com a Autoridade relativos às instalações, pessoal e serviços e ao reembolso das despesas administrativas pagas por
uma delas em nome da outra.

5. Os documentos, livros e contas da Empresa,
inclusive os relatórios financeiros anuais, devem
ser verificados todos os anos por um auditor independente designado pelo Conselho.
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ARTIGO 12

Operações
1. A Empresa deve propor ao Conselhoprojetos
para a realização de atividades, de conformidade

com o artigo 170. Tais propostas devem incluir
um plano de_trabalho formal escrito das al;ividaçles
na Area, de conformidade com o parágrafo 3~
do artigo 153 e quaisquer outras informações e
dados que possam d.e tempos a tempos ser necessários à avaliação dos referidos projetas pela

Comissão J1,1ridica e Técnica e~ .spa aprovação
pelo Conselho.
2. Uma vez aprovado pelo Conselho, a Empresa
deve executar o projeto com base no plano de
trabaJho formal escrito referido no parágrafo )9

DIÁRIO-DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II)
CU:çãO dos seus objetivos e tem, em particu1ar,
capacidade para:
a) celebrar contratos, ajustes col1iuntos ou outroS 'ãjUstes, incluídos acordos com Estados e organizações íntemacionais;
b) adquirir, arrendar ou alugar, possuir e alienar
bens móveis e imóveis;
C) Ser parte em juízo.

3. a) A Empresa Só pode ser demandada nos
tnbunals com jurisdição no território de um Estado Parte em que a Ei'nj:iresa:
i) possua escritóriO ·ou instalação;
ii) tenha nomeado um representante para rece~
ber citaçã_o ou notificação em processos judiciais;
iii) tenha Celebrado um contrato relativo a bens
ou serviços;
iv) tenha emitido obrigações; ou
v) realize outras atividades comerciais.

3. a) Se a Empresa não dispuser dos bens
de serviços necessários às suas operações, pode
adquiri-los. Para esse flm, deve ;abrir consultas
ao mercado e adjudicar contratos aos licitantes
b) Os bens e haveres da Empresa: onde quer
que ofereçam a melhor çombinação de qualique se encontrem e independentemente de quem
dade, preço e prazo de entrega.
os detenha, devem· gozar de imuniq.ade de qualb) Se houver mais de um oferta com essa comquer forma de arresto, embargo ou execução enbinação, o contrato deve ser adjudicado de conquanto não seja proferida sentença definitiva conformidade oom:
tra a Empresa.
i) o princípio da não-discriminação com base
4. a) Os bens e haveres _da Empresa, onde
em considerações polítiCas oU. outr<Js não relevanquer que se ençontrem e independentemente de
tes para a tealização com a devida diligência e
quem_ os detenha, devern_gozar de imunidade
eficiência das operações;
de requfsíção, con(isco, expropriação ou qualquer
ii) as diretrlzes aprovadas pelo Conselho relatioutra forma de apreensão resultante de medida
vas à preferência a ser-dada aos bens e serviços
executiva ou legislativa.
originários de Estados em des_envoMmento, inb) Os bens e haveres da Empresa, onde quer
cluindo dentre eles os_Estados sem litoral ou em
que se encontrem e independentemente de quem
situação geográfica desfavorecida.
os detenha. devem estar isentos de restrições,
c) O Conselho de Administração pode adotar
regUlamentação, controle e moratórias discriminonnas que determinem as c::ircunstâncias espenat6ri8s de qualquer natureza.
ciais em que, no melhor interesse da Empresa,
c) A Empiesa e o seu pessoal devem respeitar
o requisito de abertura de consultas ao merca<.to
. ' a~f lêíS- e_- regulamentos de qualquer Estado ou
possa ser dispensado.
tehitório ·em que possam realizar atividades CQ.o
4. A Empresa tem o direito de propriedade somerciais ou de outrª- natureza.
bre todos os minerais e substâncias processadas
que produzir.
d) Os Estados Partes devem assegurar à Em5. A Empresa deve vender os seus produtos presa o gozo de todos os direitos, privilégios e
numa base não discriminatória. Não deve conce- . imunidades outorgados por eles a entidades que
der descontos não comerciais.
realg~IJl atividades comerciais nos seus territó6. Sem prejuízo de quisquer poderes gerais ou rios. Estes direitos, privilégios e imunidades outor~
espe-ciais conferidos_ nos termos de qualquer ou- gados à Empresa não serão menos favoráveis
tra disposição da presente Convenção, a Empresa do que os OL!_torgados a entidades _que realizem
deve exercer todos os poderes acessórios de que atividades comerciais simila_res. Quando os Estanecessite para a condução dos seus trabalhos.
dos Partes_ outorgarem privilégios especiais a Es7. A Empresa não deve interferir nos assuntos __ta__da$ em desenvolvimento ou a entidades comerpolíticos de qualquer Estado parte, nem se deve
ciaiS destes, a Empresa deve gozar desses privilé-influenciar nas suas decisões pela orientação polí- gios numa base igualmente_preferencial.
tica dos Estados Partes in~ere,ssaçlOS;,_ As Suis d~ci
e) Os Estados Partes J>9dem conceder incensôes devem ser_ bas_eadas exçlusivamente em
tjvos, _dir~itos,_privilégios e imunidades especiais
considerações de o~:dem c:ornerdéll_. as quais deà Empresa sem a obrigação de os conceder a
vem ser ponderadas de uma forma imparcial a
outras entidades comerciais.
fim de que se atinjam os objetivos especificados
_s:·A-.Empresa deve negoc:iar a obtenÇ~_o da
no artigo 1 do presente Anexo.
isenção de impostos diretos e indiretos com os
Estados em cujo -territ6õo tenha escritórios e insARTIGO 13
talações, ____:___
Estatuto juridlco, privilégios e lmunldad..

6. Cada Estado Parte deve adotar as dispo-sições necessárias para incorporar na sua própria
1. A fim de permitir à Empresa o exercido das
suas funções, devem ser-lhes concedidos, no ter- legislação os princípios enunciados no presente
ritório dos Estados Partes, o ~tatuto jurídico, os Anexo _e informar a Empresa das disposições conprivilégios e as imunidades estabelecidos no_pre- ·cretaS que tenhé\ tomado.
7. A Empresa pode renunciar, na medida e
sente artigo. Para a aplicação desse principio, a
segundo as condições que venha_ a determinar,
Empresa ~ os- Estados Partes podem, quando
a qualquer dos privilégios e imunidades outornecessário, concluir ac::.ordos especiais.
gcidõS nos termos âo presente artigo ou de acor2. A Empresa tem ·cfcãpacidade jurídica necessária ao exercido das suas funções e à canse- -dos espeCiais mencionados no parágrafo 1~.

Novembro de 1987
ANEXO V.

ConciDac;ão
SEÇÃO!.

Procedimentos de Concllia.ção nos tennos da.
Seção 1 da Parte XV
ARTIGO I

lnído do procedimento
Se as partes numa controvérsia tiverem acordado, de conformidade com o artigo 284, submetê-la ao procedimento de conciliação nos termos
da presente seção, qualquer delas poderá, mediante notificação escrita dirigida à outra ou às
-oütfaS panes na controvérsia, iniciar o procedimento.
AR11G02

Usta de conciliadores
O Secretário-Geral das Nações Unidas elaboràfâ é manterá uma lista de conciliadores. Cada
Estado Parte designará quatro conciliadores que
devem ser pessoas que gozem da mais elevada
reputação pela sua imparcialidade, competência
e integridade. A lista será composta pelos nomes
das pessoas assim designadas. Se, em qualquer
momen.to, os concili.,dores designados por um
Estado Parte para integrar a lista forem menos
de quatro, esse ~do Parte farâ as des,Jgnações
suplementares necessárias. O nome de UQ1 conciliador permanecerá na lista até ser retirado pela
Estado Parte que o tiver designado, com a ressalva
de que tal conciliador continu~rá a fal:er parte
de qualquer comissão de conciliação para a qual
tenha sido designado até que tenha terminado
o procedimento na referida Comissão.
ARTIG03

Constituição da comissão de concDiac;ão
Salvo acordo em contrário das parte~, a comissão de conciliação será cortStituída da -~uinte
forma:
a) Salvo o disposto na alínea g), a comissão
de conciliação deve ser composta de cinco membros.
b) A parte qUe inide o procedimento designará dois conciliadores, escolhidos de preferência
da lista mencionada no artigo 2 do presente Anexo, dos quaís um pode ser seu nadonai, salvo
acordo em contrário das Partes. Essas desigrações serão incluídas na notificação prevísta no
artigo 1 do presente Anexo.
- c) A outra parte na controvérsia designará pela
forma prevista na alínea b) dois conciliadores nos
21 dias segulntes ao recebimento da notificação
prevista no artigo 1 do presente Anexo. Se as
designações não se efetuam nesse prazo, a parte
que tenha iniciado o procedimento pode, na semana seguinte à expiração desse prazo, pôr termo
ao procedimento mediante notificação dirigida à
outra parte ou pedir ao Secretário-Geral das Nações Unidas que proceda às nomeações de conformidade com a alínea e).
d) Nos 30 dias seguintes à data em que se
tenha efetuado a última designação, os quatro
conciliadores designarão um quinto conciliador,
escolhido da lista mencionada no artigo 2 do presente Ãnexo~ que será o preS:ídente. Se a desig·
nação não se efetua nesse prazo, qualquer das
partes pode, na semana seguinte à expiração desse prazo, pedir ao Secretário-Geral das N~ções
Unidas que proceda à designação de conformidade com a alínea e).
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um pedido nos termas do disposto nas alíneas

decorrida um prazo de três meses a contar da
data em que o relatório foi transmitido às partes.

c) ou d), o Secretário-Gei'al das-NaçOes Unidas
fará, em consulta com as partes na controvérsia,

Hononirfos e despesas

e) Nos 30 dias seguintes ao recebimento de

as designações neceS$ârias a párt1r-dã lista mencionada no artigo 2 do preSente Anexo.
f) Qualquer vaga será preenchida pela forma
prevista para a designação inicial.

g) Duas ou mais partes que determinem de
comum acordo que têm o mesmo interesse designarão conjuntamente dois conciliadores.
QuandO duas ou mais partes tenham interesses
distiótos, ou quando não exista acordo sobre se
têm ou não o mesmo interesse, as partes designarão conciliadores separadamente.
h) Nas controvérsias em que existam mais de
duas partes com interesses distintos, ou quando
não haja acordo sobre se têm o mesmo interesse,
as partes devem aplicar, na medida do possível,
as alíneas a) a O.
ARTIG04

ARTIG09

Os honorários e despesas da comissão ficarão
a cargo das partes na contr9vêrsia.
ARTIGO lO

Direito das partes modlftcarem o procedimento
As partes na controvérsja poderão, mediante
acordo aplicável unicamente a essa controvérsia,
modificar qualquer disposição do presente Anexo.
SEÇÃ02.
Submissão obrigatória ao procedimento de
Condllação nos tennos da seção 3 da parte
XV
ARTIGO l i
Jnfclo do procedimento

Salvo acordo em contrário das partes, a comissão de conciliação determinará o seu próprio procedimento. A comissão pode, com o consentimento das partes na controvérsia, convidar qualquer Estado Parte a apresentar as suas opiniões
verbalmente ou por escrito. As decisões relativas
a questões de procedimento, as recomendações
e o relatório da comissão serão adotados por
maioria de votos dos seus membros.

1. Qualquer das partes numa controvérsia
que, de conformidade com a seçã.o 3 da Parte
XN, possa ser submetida ao procedimento de conciliação nos termos da presente seção, pode iniciar o procedimento por via de notificação escrita
dirigida à outra ou às outras partes na controvérsia.
·
2. Qualquer das partes na controvérsia que
tenha sido notificada nos termas do parágrafo
I ficará obrigada a submeter-se a tal procedimento.

ARTIGOS
Solução amigável

Ausênda de resposta ou não-submissão ao

Procedimento

A comissão poderá chamar a atenção das par~
tes para quaisquer medidas que possam facilitar
uma solução amigável da controvérsia.
ARTIG06

Funções da comissão
A comissão ouvírá as partes, examinará as suas
pretensões e objeções e far-lhes-á propostas para
chegarem a uma solução amigável.
ARTIG07

ARTIGO 12

procedimento de conciUação
O fato de uma ou várias partes na controvérsia
náo responderem à notificação relativa ao inicio
do procedimento, ou de a ele não se submeterem,
não constituirá obstáculo ao procedimento.
ARTIGO 13

Competênda
Qualquer desacordo quanto à competência da
comissão de conciliação constituída nas termos
da presente seção será resolvido por essa comissão.

Relatório
I. A comissão apresentará relatório nos I2
meses seguintes à sua constituição. O relat6rio
conterá todos os acordos concluídos e, se os não
houver, as conclusões sobre todas as questões
de direito ou de fato reladonadas com a matéria
em controvérsia e as recomendações que julgue
apropriadas para uma solução amigável. O relatório será depositado junto do Secretário-Geral das
Nações Unidas, que o transmitirá imediatamente
às partes na controvérsia.
2. O relatório da comissão, incluídas as suas
conclusões ou recomendações, não terá força
obrigatória para as partes.
ARTIGOS

Extinção do procedlmento
ExtinQuir-se-á o procedimento de conciliação
quando a controvérsia tenha sido solucionada,
quando as partes tenham aceito ou uma delas
tenha rejeitado as recomendações do relatório,
por via de notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas, ou quando tenha

ARTIGO 14
Aplicação da Seção 1

Os artigos 2 a I Oda seção I do presente Anexo
ap!Jcar-se-âo salvo o disposto na presente seção.

ANEXO VI

Estatuto do Tribunal lntemadonal do Dlrdto
doMar
ARTIGO I
Disposições gerais

1.

O Tribunal Internacional do Direito do Mar

é constituído e deve funcionar de conformidade
com as disposições desta Convenção e do presente Est.atuto.2. O Tribunal terá a sua sede na Cidade Uvre
e HanseátiCa-de Hamburgo na República Federal
da Alemanha.
3. O Tribunal pode reunir-se e exercer as suas
funções em qualquer outro local, quando o considere desejável.
-4. A S\.IJ;tmissão de qualquer controvérsia ao
Tribunal deve ser regida pelas disposições das
Partes XI e JW.
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SEÇÃO I.

Organização do Tribunal
ARTIG02

Composição

1. O Tribunal é composta de 21 membros
independentes, eleitos de entre pessoas que gozem da mals alta reputação pela sua imparcialidade e integridade e sejam de reconhecida camw
petência em matéria de direito do mar.
- 2. A representação dos prindpais sistemas juridicas do mundo e uma dístribuição geográfica
eqüitativa devem ser asseguradas na compo-sição
global do Tribunal.
ARTIG03
l'lembros

1. O TnbW1al não pode ter como membros
mais de um nacionaJ do mesmo Estado. Para
esse efeito, qualquer pessoa que possa ser nacional de mais de um Estada dever ser considerada
nacional do Estado em que habitualmente exerce
os· seUs direitos civis e políticos.
2. Não deve haver menos de três membros
de cada um dos grupos geográficos estabelecidos
pela Assembléia Geral das Nações Unidas.
ARTIG04

Candidaturas e eleiç~s
1. Cada Estado Parte pode designar, no máximo, duas pessoas que reúnam as condições prescritasno artigo 2 do presente Anexo. Os membros
do Tribunal devem ser eleitos da lista das pessoas
assim designadas.
2. Pelo menos três meses antes da data da
eleição, o_ Secretário-Geral das Nações Unidas,
no cas.o da primeira eleição, ou o Escrivão do
Tribunal, no caso das eleições subseqüentes, deve
endereçar convite escrito aos Estados-partes para
apresentarem os seus candidatos a membros do
Tribunal, num prazo de dais meses. O Seci'etário-Geral ou o Escrivão deve preparar uma lista
por ordem alfabética de todas as pessoas assim
designadas, com a indlcação dos Estados-partes
que os tiverem designado e submetê-la aos Estados-partes antes do sétimo· dia do último mês
que anteceder a data da eleição.
3. A primeira eleição deve realizar-se nos seis
meses seguintes à data da entrada em vigor da
presente Convenção.
4. Os membros do Tribunal são_ e_leitos por
escrutínio secreta. As eleições devem realizar-se
numa reunião dos Estados-partes_ co~vocada pelo Secretário-Geral das Nãções UnJdas, no caso
da primeira eleição ou segundo procedimento
acordado pelos Estados-partes, no caso das eleições subseqüentes. Nessa reunião, o quorum deve ser constituído por dois terços dos Estadas
Partes. São eleitos para o Tribunal os candidatos
que obtenham o maior número de votos e a maio~
ria de dois terços dos votos dos Estados~partes
presentes e votantes, desde que essa maioria
compreenda a maJoria dos Estados Partes.
ARTIGO 5
Duração do mandato

1. Os membros do Tribunal são eleitos por
nove anos e podem ser reeleitos; contudo, tratando-se dos membros eleitos na primeira eleição,
o mandato de sete dentre eles expira· ao fim de
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três anos e o de mais ..sete _expira ao fim de seis

anos.
2.

ARTIGO 9

cODR(jU6ncla déi perda das concUções re-

queridas

Os membros do T(ibunal cLUos mandatos

e)(,piram ao firn dos mencionados períodos irUciais

de três e seis anos devem ser escolhidos por sorteio efetuado pelo Secretário-Geral das Nações
Unidas imediatamente após a primeira eleição.

3. Os membros do Tribunal devem continuar
no desempenho das suas funções até que tenham

Se, na opinião unânime dos demais membros

do Tribunal, um membro tiver deixado de reunir
.as condições requeridas, o President~ do Trib!lJlal
dever declarar o lugar vago.
ARTIGO 10
Privllégl~ e imunidades

sido substituídos. Embora substituídos, devem

continuar a conhecer até ao fim de quaisquer
questões que tenham iniciado antes da data da

sua substituição.
4. Em caso de renúncia c;le 1,1rn membro do
Tnbunal, a carta de renúncia deve ser endereçada
ao Presidente do Tribunal. O lugar fica vago a
partir do momento ern que a c:arta de renúncia
ê recebid;,il.
ARTIGOõ

Vagas
1. As vagas devem ser preenchidas pelo mesmo método seguido na primeira eleição, com res·
salva: da seguinte disposição: o escrivão deve, dentro de um mês após a ocorrência da vaga, proceder ao envio dos convites; previstos no art_igo 4
do presente Anexo e o Presidente do Tribunal
devi:!, após consulta com os Estados-partes, ftxar
a data da eleição.
._
2. O membro do Tribunal eleito em substituição de um membro cujo mandato não teiÍha
expirado dever exerce_t o cargo até ao termo do
mandato do seu predecessor.

No exercido das suas funções, os membros
do Trib_ynal gozam de_ privilégios e irnunidàdes
diPlomáticos.
ARTIGO 11
Declaração Solene
TOdOs os membros dOTObunal devem, antes
de cisswnir as suas funÇõe-s, fazer, em sessão pública, uma declara,ção solene, de que exercerão
· -as suas atríbufções com ímparc:ialidade e em
consciência.
ARTIGO 12

IncompatiblHdades

ARTIGOS

1. Nenhum membro do Tribuna]_ pode participar na decisão de qualquer questão em que
tenha intervindo anteriormente coma agente,
consultor ou advogada de qualquer das parte-:>,
ou como membro de uma corte ou tribunal_ nacional ou internacional, ou ~m qualquer outra qualidade.
_
_
2. Se, por alguma razão especial, um membro
do Tribunal con!!idera que não deve participar
na decisão de uma questão determinada deve
informar disso o Présidente do Tribunal.
3. Se o Presidente considera que, por alguma
razão espeda1, um dos membros do Tribunal não
deve conhec::er de uma questão determinada, de·
vedar-lhe disso conhecimento.
4. Havendo dúvida sobre estes pontos, o Tribunal deve resolvê-la por maioria dos demais
membros presentes.

mente wna câmara de cinco dos seus membros
eleitos que pode deliberar sobre controvérsias em
procedimento sumário. Devem ser d~signados
dois membros suplentes para substituírem os que
não possam participar numa determinada ques·
tão.
4.

As câmaras previstas na presente artigo_devem, se as partes assim o solicitarem, deliberar
____ _
sobre as controvérsias.
5. _ A sentença de qualquer das c:âmaras previstas no presente artigo 14 do presente Anexo
deve ser considerada como proferida pelo Tribunal.
ARTIGO

Ttibunal elegerái, por-três anos, o seu
Pr~dente e Viçe-Pre_ªidente, que podem ser reeleitOs.,_~
-~
2. O"Tribunal nomeará o seu Escrivão e p_ode
providenciar_ a nomeação dos demais fundonários_nece;:s~Q!i· _ .
_ . __
. _ -·- _
3_._ ___O Presidente e _o Escrivão devem residir
na
do Tribunal. - -- ~

secte

ARTIGO 13
Çluo~m

1. Todos os m_e_mbi'O$ do Tribunal que estejam
disponíveis devem estar presentes, sendo exigido
um quorum de 11 membros eleitos para constituir o Tribunal.
- -2. Ço_m observância do artigo 17 do presente
Anexo, o Tribunal deve determinar quais os memQros que estão disPoníveis para constituir o Tribunal para o exame de umª determinada controvérsia, tendo em canta a necessidade de_ assegurar o funcionamento eficaz das câmaras previstas ncrs- artigos 14 e 15 do presente Anexo.
3. O Tribunal delibera sobre todas as c:;ontrovérsias e pedidos que lhe sejam submetidos a
menos que o artigo 14 do presente Anexo se
aplique 9u as partes solicitem a aplicação do arti. go 15 do presente Anexo.
ARTIG014

Câmara de

Controv~rsias

doa Fundos Mari-

nhos

É criada uma Câmara de Controvérsias dos
Fundos Marinhos, de conformidade com as dis-posições da Seção 4 do presente Anexo. A sua
competência, poderes e funções são os definidos
na Seção 5 da Parte XI.
ARTIGO 15

ARTIGO 17
Nacionalidade dos membros

1. Os membros do Tribunal nacionais de
das partes numa controvérsia mantêm
o seu direito de participar como membros do
Tribunal
2. Se o- Tribunal, ao examinar urna cpntrovérsia, incluir_ um membro nacional de uma das
partes, qualquer outra parte poderá designar uma
pessoa de sua escolha para participar na quali·
dade de membro do Tribunal.
3. Se o Tnbunal, ao examinar uma controvérsia, não incluir um membro nadonal das partes, cada uma destas poderá designar uma pessoa
de sua escolha para participar na qualidade de
membro do Tribunal.
4. O presente artigo aplica-se às câmaras referidas nos artigos 14 e 15 do presente Anexo.
Em tais casos, o Presidente, em consulta com
as partes, deve pedir a determinados membros
do TriPunal que constituam_ a câmara, tantos
quantos necessários, que c::edam os Seus lugares
aos membros do Tribunal da nacionalidade das
partes interessadas e, se os não houver ou não
puderem estar presentes~ <)OS membros especialmente designados pelas partes.
5. Se várias partes tiverem um mesmo interesse, deverão, pata efeitos_@s_disposições precedentes, ser consideradas <:orno uma única parte.
Havendo dúvida sobre este ponto, o Tribunal deve
resolvê-la.
6. Os membros designados de conformidade
com os parágrafos Z-', 39 e 49 devem reunir as
condições estabele_cidas pelos artigos 2, 8 e 11
do presente Anexo. D_evem participar na dedssão
do Tribunal em condições de absoluta igualdade
com os seus colegas.
qu~quer

ARTIGO 18
Remuneração

Câmaras Especiais

1. O Tribunal pode constituir as câmaras que
considere necessárias, compostas de três ou mais
dos seus membros eleitos, para conhecerem de
determinadas categorias de controvérsias.
2. ___O Tribu!léll deve, se as partes assim o sollci~
tarem, constituir uma câmara pàra conhecer de
uma.-determinada controvérsia que lhe tenha sido
submetida. O Tibuna1 deve fixar, c::om a aprovação
dãs partes, a composição de tal câmara.

16

Regulamento do Tribunal
O Tribunal deve adotar normas para o exercício
das suas funções. Deve elaborar, em particular,
o seu regulamento interno.

t.=__ó

Condições relativas à participação dos mem-

bros numa questão detennfnada

3. Com o fim de facilitar o andamento ráp_ido
dos assuntos, o Tn'bunal eleve constituir anual-

Presidente, Vlce-Presidente e Escrivão

ARTIG07

1. Nenhum membro do Tribuna] pode exercer qualquer função política ou adminstrativa ou
estar associado ativamente ou interessado financeiramente em qua1quer das operações de uma
empresa envolvida na exploração ou aproveitamento dos recursos do mar ou dos fundos marinhos ou noutra utilização comercial do mar ou
dos fundos marinhos.
2. Nenhum membro do Tribunal pode exercer funções de agente, consuhor ou advogado
em qua1quer questão.
3. Havendo dúvida sobre estes pontos, o Tribunal deve resolvê-la por maioria dos demais
membros presentes.
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1. Cada membro eleito do Tribunal recebe
um vencimento anual e, por ca:da dia em que
exerça as suas funções, wn subsídio especial. A
soma total -do seu subsidio especial, em cada
ano, não excederá o mantal1_te do vencimento
anual.

2. O Presidente recebe wn subsídio" anual especial.
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3. O Vice--Presidente recebe um subsídio es.pecial por cada dia em que exerça as funções
de Presidente.

4. Os membros designados nos termos do
artigo 17 do presente Anexo, que não sejam membros eleitos do Tribunal, receberão urna compensação por cada dia em que exerçam as duastfunções.
5. Os vencimeritos, Subsídios- e compensações serão fiXados periodicamente em renniões

dos Estados Partes, tendo em conta o volume
de trabalho do Tribunal Não podem sofrer redução enquanto durar o mandato.
6. O vencimento do Escrivão é fiXado em reuniões dos Estados Partes, por proposta do Tribunal.

7. Nos regulamentos adotados em reuniões
dos Estados Partes, serão fixadas as condiçõ_es

para a concessão de pensões de aposentação
aos membros do Tribunal e ao Escrivão, bem
como as condições para o reembolso, aos mem~
bros do Tribunal e ao Escrivão, das suas despesas
de viagens.
.
8. Os vencimentos, SubSídios e compensa~
ções estarão isentos de qualquer imposto.
ARTIGO 19
Despesas do Tribunal

1. As despesas do Tribunal serão custeadas
pelos Estados Partes e pela Autoridade, nos termos e concfições a determinar em reuniões dos
Estados Partes.
2. Quando uma entidade distinta de um Esta~
do Parte ou de Autoridade for parte numa controvérsia submetida ao Tribunal, este fixará o montante com que a referida parte terá de contribuir
para as despesas do Tribunal.
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ARTIG029

ARTIG023
~ll_lrelto

apllcável

Todas as controvérsias e pedidos serão decidi~
dos pelo Tribunal, de confonnidade com o artigo
293.
~
~
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Maioria

requerida Jt tomada de decisão

SEÇÃ03

1. Todas as decisões do Tribunal devem ser
tomadas por maioria do!i. membros presentes.
2. Em caso de empate, decidirá o voto do
Presidente ou o do membro do Tribunal que o
substitua.

ARTIG024

ARTIG030

·Processo
Jrudo cio procedimento

Sentença

1. As controvérsias são submetidas ao Tribu~
na!, cOnforme o~. por notificação de um acordo esPecial ou por pedido escrito dirigido ao Escrivão. Em ambos os casos, o objeto da controvérsia e as partes devem ser ~ndicados.
_
2.-.,0- EScrivão .deve notificar imediatamente
todos os interessados do acordo especial ou do
pedido.
.
3. O Escrivão deve também notificar todos
os Estados Partes.

A sentença deve ser fundamentada.
2. -A sentença deve mencionar os nomes dos,
membros do Tribunal que tomarem parte na de~
cisão.
3. Se, no todo ou em parte, a sentença não
representar a opinião unânime dos membros do
Tribunal, qualquer membro terá o direito de juntar
à sentença a s.ua opinião individual ou dissidente.
4. A sentença deve ser assinada pelo Presi~
dente e pelo Escrivão. Deve ser lida em sessão
pública, depois de devidamente_gotifi_çadas ~s
Paites na COntrovérsia.
.

ARTIGô25

1,

Medidas provisórias
1. De conformidade com o artigo 290, o Tri~
bunal e a sua Câmara de Controvérsias dos fundos Marinhos têm o poder de decretar medidas
provisórias.
2. Se o Tribunal não se encontrar reunido ou
o número de membros disponíveis não for su6~
ciente para que haja quorum, as medidas provis?rias devem ser decretadas pela câmara criada
nos termos do parágrafo 39 do artigo 15 do pre~
sente Anexo. Não obstante o disposto no pará~
grafo 4~ do artigo 15 do presente Anexo, tais medi~
das provisórias podem ser tomadas a pedido de
quaJquer das part,es na controvérsia. Tais medidas
estarão sujeitas a exame de revisão peJo Tribunal.

ART!G031
Pedidos de Jntervenção

1. Se um Estado Parte considerar que tem

um interesse de natureza jwidica que possa ser
afetado pela decisão sobre qualquer controvérsia,
poderá submeter ao Tribunal um pedido de lnter~
venção.
2. Ao Tribunal compete pronundar~se sobre
o pedido.
3. Se·· Wn pedido de intervenção for aceito, a
sentença do Tribuna] sobre a controvérsia ser6
obrigatória para o Estado Parte interveniente, em
relação às questões nas quais esse Estado Parte
interveio.

SEÇÀ02
JURISDIÇÃO

ARTIG026

ARTIG020

·Audiências

Acesso ao Tribunal
1.

Os Estados Partes terão acesso ao

Tribu~

na!.
2. As entidades distintas dos Estados Partes
terão acesso ao Tribunal, em qualquer dos casos
expressamente previstos na Parte Xl ou em qualquer questão submetida nos termos de qualquer
outro acordo que confira ao Tribunal jurisdição
que seja aceita por todas as partes na questão.
ARTIG021
Jurisdição

A jurisdição do Tribunal compreende todas as
controvérsias e pedidos que lhe sejam submetidos de conformidade com a presente Convenção, bem como todas as questões especialmente
previstas em qualquer outro acordo que confira
jurisdição ao Tribunal.
ARTIG022

Submissão ao Tribunal de controvérsias
telat.lvas a outros acordos
Se todas as partes num tratado ou convenção
já em vigor sobre matérias cobertas pela presente

Convenção assim o acordarem, qualquer controvérsia relativa à interpretação ou aplicação de tal
tratado ou convenção' pode, de conformidade
com tal acordo, ser submetida ao Tribunal.

1. As audiências serão dirigidas pelo Presidente ou, na sua ausência, pelo Vice~Presidente;
se nenhum deles o puder fazer, presidirá o mais
antigo dos juízes presentes do Tribunal.
2. As audiências devem ser públicas, salvo
decisão em contrário do Tribunal ou a menos
que as partes solicitem audiência à porta fechada.
ARTIG027

Trâmites do processo
O Tribunal deve defmir os trâmites do proc.esso,
decidir a forina e os prazos em que cáda parte
deve concluir as suas alegações e tomar as medi~
das necessárias para a apresentação de provas.
ART!G028
Revelia

Quando uma das partes não comparecer ante
o Tribunal ou não apresentar a sya def~. a outra
parte poderá pedir ao Tribunal que continue os
procedimentos e proflra a sua decisão. A ausência
de uma parte ou a não apresentação da defesa
da sua causa não deve constituir impedimento
aos procedimentos. Antes de proferir a sua deci~
são, o Tribunal deve assegurar~se de que não
só tem jurisdição sobre a controvérsia, mas também de que a pretensão está de direito e de fato
bem fundamentada.

ARTIG032
Direito de intervenção em casos de

lnteq>retação ou apllcaçio
1. Sempre que se levantar uma questão de
interpretação ou aplicação da presente Conven~
çao, o Escrivão notificará imediatamente todos
os Estados Partes.
2. Sempre que, no âmbito dos artigos 21 ou
22 do_ presente Anexo, se levantar uma questão
de interpretação ou aplicação de um acordo inter~
nacional, o Escrivão notificará todas as partes no
acordo.
3. Qualquer parte a que se referem os pará~
grafos 1"' e 2>' tem o direito de intervir no processo;
se exercer este direito, a interpretação constante
da sentença será igualmente obrigatória para essa
parte.
ARTIG033

Natureza deftnitlva e força obrigatória da
sentença
1. A sentenÇa do Tribunal será definida e deverá ser acatada por todas as partes na controvérsia.
2. A sentença não será força 'obrigatória senão
para as partes e no que se refere a uma contJ"O..
vérsia determinada. .
3. Em caso de desacordo sobre o sentido ou
alcance da sentença, compete ao Tribunal inter~
pretá~la, a pedido de qualquer das partes.
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ARTIG034
Despesas

Salvo decisão em contrário do Tribunal,_ cada
parte custeará

a~

suas próprias despesas.

SEÇÃ04
Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos
ARTIG035

Composição

1. A Câmara de ControvérSias dos Fundos
Marinhos referida no artigo 14 do presente Anexo

é composta de 11 membros, escolhidos pela
maioria dos membros eleitos do TnbunaJ dentre
eles.
2. Na escolha dos membros da -Câmara a representação dos principais sistemas jurídicos do
mundo e uma distnbulção geográfica eqüitativa
devem ser assegurados. A Assembléia da Autoridade pode adotar reçQI)'le~ões de caráter gera] relativas à representação e distribuição referidas.

3. Os membros da Câmara serão escolhidos
de três em três anos e poderão ser escolhidos

para um segundo mandato.
4. A Câmara elegerá o seu Presidente dentre
os seus membros; o mandato deste terá a duração
do mandato da Câmara:.
5. Se, ao fim de unl"j)ertodo de tr.es anos
para o qual a Câmara tenha sido escolhida, houver
processos pendentes, a Câmara deverá terminar
esses processos com a sua composição original.
6. Se ocorrer alguma vaga na Càmara, o Triw
bunaJ escolh~rá dentre os seus membros eleitos
um sucessor que deverá exercer o cargo até ao
flffi do mandato do seu predecessor.
7. Para a constituição da Câmara é exigido
um quorum de sete membros escolhidos pelo
Tribunal.
ARTIG036

Cámaras ad hoc

1. A Câmara de Controvérsias dos Fundos
Marinhos deve constituir uma Câmara ad hoc,
composta de três dos seus membros. para conhe~
cer duma determin~c;la controvérsia que lhe seja
submetida de conformidade com a alínea b) do
§ )9 do artigo 188. A composição de tal câmara
deve ser estabelecidi:~ pela Câmara de Controw
vérsias dos Fundos Marinhos com a aprovação
das partes.
2. Se as partes não concordarem com a com~
posição da Câmara. ad hoc, cada uma delas designará um membro devendo _o terceiro rnembro
ser desighado por ambas de comum acordo. Se
não chegarem a acordo, ou se quaJquer das partes
não fizer a designação, o Presidente da Câmara
de Controvérsias dqs fundos Marinhos deverá
proceder sem demora à designação ou designa~
ções dentre os membros dessa Câmara após consulta às partes.
3. Os membros da Ç~ara ad hoc não devem estar ao serviço de qualquer das partes na
controvérsia, nem ser nacionais des@s.

ARTIG038

Direito apUcável
~Além das disposições
deve aplic<:~r:

do artigo 293, a Câmara

a) as nonnas, os regulamentos e os procedi~
mentes da Autoridade adotado.s de confqrmidade
com a presente Convenção;- e
·
b) as cláusulas dos contratos relativos a atividades na Área, em matérias rela.donadas com
esses contratos.
-ARTIGO 39

Exe<:ução das decisões da C&mara
As decisões da Câmara serão executórias nos
terrltO.rioS-dOS Etados~Partes da mesma maneira
·que-Sêritenças ou deSpachos do supr~mo tribunal
do Estado-Parte em cujo território a execução
fO_r requerida.
ARTIG040

ApUcabllldade das outras seções do presente
Anexo

1. As outras seç.ões do presente Anexo não
incofupãtiVeis com a presente seção aplicam~se
à Cãinara.
2. No exercício das suas funções consultiv~s.
acamara-deve guiar-se pelas disposições do pre~
sente Anexo relativas ao proCesso ante ·a Tnbunal,
nO· medida em .que as considere
.aplicáveis.
.
SEÇÃ05

Emendas
ARTIG041

Emendas
-1. As emendas ao presente Anexo, com exce~
ção das relativas à Se.ção 4, só podem ser adota~
das de conformidade com o artigo 313 ou por
concenso numa conferência convocada. de conformidade com a pres~nte Convenção.
~-2. - As emendas à Seçã:o 4 s6 podem ser adotaw
das de conformidade com o artigo 314.
"- 3. O Tribunal pode propor as emendas ao
presente Estatuto que considere necessárias, mew
diante comunicação escrita aos Estados-Partes,
para que estes as examinem, de confonnidade
com os§§ j9 e 29.
ANEXO VIl
Arbitragem
ARTIGO I•

búclo do procedbnento
Sem prejufzo das disposições da P~rte XV, qual~
quer part~ numa controvérsia pode submeter a
controvérsia ao procedimento de arbitragem prew
visto no presente Anexo, mediante notificação escrita dirigida à outra parte ou partes na controvérsia. A notificação deve ser acompanhada de
urna exposição da pretensão e dos motivos em
que se fundamenta
ARTIGO 2•

Usta de árbitros

.L O SecretáriowOeral das Nações. Unidas de- ve elaborar e manter uma lista de árbitros. Cada
EStado-Parte tem o direito de designar quatro árOs Estados-Partes, a Autoridade e as outr~ bitms. que devem ser pessoas com experiência
entidades referidas na Seção 5 da Parte XI terão
em assuntos marítimos e gozam da mais elevada
acesso à Câmara.
reputação pela sua imparcialidade, <:ompetência
ART!G037
Acesso

Novembro de 1987
e integridade. A lista deve ser composta dos nomes das pessOas assim designadas.
2. Se. em qualquer momento, os árbitros. de-siQnados poro uiil EstadowParte e que integram
a lista assim constituída forem menos de quatro,
esse Estado-Parte tem Q direito de fazer as çl.esignações suplementares necessárias.
3. O nome de um árbitro deve permanecer
na lista até ser retirado pelo Estado-Parte que
o tiver designado, desde que tal árbitro continue
a fazer parte de qualquer tribunal arbitral para
o qual tenha sido designado até term,inar o proce~
d.imento ante o referido tribunaL
ARTIGO 3o

Constituição do tribunal arbitral
Para efeitos dos procedimentos previstos no
presenú~ Anexo, o tribuna] ar};:litral deve, salvo
acordO em contrário das partes, ser constituído
da seguinte forma:
·-.
· ã) sem prejuíZo do dispostO na alínea g), o
tribunal arbitral é composto de cinco m~mbros;
b) a parte que inicie o procedimentcfâeve de~
signar i.Jm membro; escolhido de preferência da
lista mencionada no artigo 2° do presente Anexo,
que pode ser seu nacional. A designação deve
ser Incluída na notificação prevista no artigo 19
do presente Anexo;
c) a outra parte na controvérsia deve, nos 30
dias seguintes à data de recebimento da notificação referida no artigo 1? do presente Anexo, desig·nar um membro, a ser escolhido_de preferência
da lista, o quaJ pode ser seu nacional. Se a desig~
nação não s.e efetl!ar nesse prazo, a parte que
tiver iniciado o procedimento poderá, nas duas
semanas seguintes à .expiração desse prazo, pedir
qÚe desigriação seja feita de conformidade com
a alínae);
d) os .outros três membros devem ,ser desig~
nados por acordo entre as partes. Estes devem,
salvo acordo em contrário das partes, ser escolhidos de preferência da lista e ser nacionais de
terceiros Estados. As partes na controvérsia deVem designar o presidente do tribunal arbitraJ dentre esses três membros. Se, nos 60 diaS Seguintes
ão recebimento da notificação mencionada no
"artigo }9 do presente Anexo, as partes não pude~
rem chegar a aCOrdo sobre a designação de um
ou mais membros do tribun.;,l que devem ser designados de comum acordo, ou sobre a desig~
nação do Presidente, a designação ou designa~
ções pendentes devem ser feitas de conformidade
com a alínea e), a pedido de uma das partes
na controvérsia Tal PedidO aeve ser apresentado
dentro das duas semanas seguintes à expiração
do referido prazo de 60 dias;
e) a menos que as partes concordem que quaiquer designação nos termos das alíneas c) e d)
s~a -feita por uma pessoa ou por um terceiro
Estado esc.olhido por elas, o Presidente do Tribu~
nal Internacional do Direito do Mar deve proceder
às designações necessárias. Se o Presidente não
puder agir de conformidade com a presente alínea
ou for naclonal_d..e uma das partes na controvérsia,
a designaç~o deve ser feita pelo membro mais
antigo do TribunallntemadonaJ do Direito do Mar
·que esteja disponível e liãO seja nacional de qual~
quer·das partes. As designações previstas na prew
sente alínea devem ser feitas com base na lista
mencion<ida no artiQ:o 2°_do presente AneXo no
prazo ae 30 dias a contar da data de reCebiinento

a

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1987
do pedido e em consulta com as partes. Os membros assim designados devem ser de né1cionalída:des diferentes e não podem estar ao serviço
de qualquer das partes na controvérsia, nem residir habitualmente no território de uma dessas partes nem ser nacionais de qualquer delas;
f) qualquer vaga deve ser preenchida da maneira estabelecida para a designação inicial;
g) as partes com interesse comum devem designar conjuntamente e por acordo um membro
do tribunal. Quando várias partes tiverem interesses distintos, ou haja desacordo sobre se existe
ou não interesse comutil, cada uma delas deve
designar um membro do tribunal. O número de
membros do tribunal designados separadamente
pelas partes deve ser sempre inferior em um ao
número de membros do tribunal designados conjuntamente pelas partes;
h) as disposi~s das alíneas a) a f) devem
aplicar-se, o máximo possível, nas controvérsias
em que estejam envolvidas mais de duas partes.
ARTIG04•
Funções do tribunal arbitral

Um tribunal arbitral constitufdo nos termos do
artigo 39 do presente Anexo deve funcionar de
cofonnidade com o presente Anexo e com as
demais disposições da presente Convenção.
ARTIGOS•

Procedimento
Salvo acordo em contrário das partes na controvérsia, o tribunal arbitral deve adotar o seu próprio procedimento, garantindo a cada uma das
partes plena oportunidade de s_er ouvida e de apre~
sentar a sua causa.
ARTIG0~6,-

0brigações das partes numa cc:mtrovérsia
As partes numa cóntrovérsia devem facilitar o
trabalho do tnbunaJ arbitral e, de conformldade
com a sua legislação e utüizando todos os meios
à sua disposição, devem, em particular.
a) fornecer-lhe todos os documentos, meios
e informações pertinentes; e
b) permitir-lhe, quando necessário, citar teste-munhas ou peritos e receber as suas provas e
visitar os lugares relacionados com a causa.
ARTIGO?•
Despesas

Salvo decisão em contrário do tribunal arbitral
por razões de circunstâncias particulares da cau-

sa, as despesas do tribunal,

incluinck~n:t-remune

ração dos seus membros, devem ser custeadas,
em montantes iguais, pelas partes na controvérsia.
ARTIGO 8'

Maioria requerida para a tomada de decisão

As decisões do tribunal arbitral devem ser tomadas por maioria de voto dos seus membros. A
ausência ou abstenção de menos de metade dos
membros não constitui impedimento à tomada
de decisão pelo tribunal. Em caso de empate,
decidirá o voto do Presidente.

ARTIG09•
ReveUa
Quando uma das partes- na controvérsia não
comparecer ante o tribunal arbitrai ou não apre-

sentar a sua defesa, a outra parte poderá pedir
ao tribunal que continue os procedimentos e pro.
fira o seu laudo. A ausência de uma parte ou
a não apresentação da defesa da sua causa não
deve constituir impedimento aos procedimentos.
Antes de proferir o seu laudo, o tribunal arbitral
deve assegurar-se de que não só tem jurisdição
sobre a controvérsia, mas também de que a pretensão está, de direito e de fato, bem fundamentada.
ARTIGO 10
Laudo arl>ltral
O laudo do tribunal arbitral deve limitar-se ac.
objeto da controvérsia e ser fundamentado. Deve
mencionar os nomes dos membros do tribunal
arbitral que tomaram parte do laudo e a data
em que foi proferido. Qualquer membro do tribunal terá o direito de juntar ao laudo a sua opinião
individual ou dissidente.
ARTIGO 11

Natureza defbútiva do laudo arbitral
O laudo deve ser definitivo e inapelável, a não
se_r que as partes na controvérsia tenham previamente acordado num procedimento de apelação.
Deve se_r acatado pelas partes na controvérsia
ARTIGO 12

Interpretação ou execução do laudo arbitral
1. Qualquer desacordo, que possa surgir entre as partes na controvérsia sobre a interpretação
ou o modo de execução do laudo, pode ser submetido por qualquer das partes à decisão do tribunal arbitral que proferiu o laudo. Para esse efeito,
qualquer vaga no tribunal deve ser preenchida
pela forma prevista para as designações iniciais
dos membros do tnbunal.
2. Qualquer desacordo dessa natureza pode,
nos termos do artigo 287, ser submetido a outra
corte ou bibunaJ por acordo de todas as partes
na controvérsia.
ARTIGO 1:3

ApUcação a entidades distintas de Estadospartes
~

As disposições do presente Anexo devem aplicar-se, mutatis mutandis, a qualquer controvérsia em _que estejaJ'T] enVÇJividas entidades distintas de Estados-partes.
ANEXOVll[
Arbltr~~-e~ es~ectal

ARTIGO!

Início do Procedimento
Sem prejuízo das cüsposições da_parte XV, qualquer parte numa controvérsia relativa à interpretação ou à aplicação dos artigos da presente Conw
venção sobre:
1) pescas, 2) proteção e preservação do meio
marinho, 3) investigação científica marinha, ou
4) navegação, incluindo a poluição proveniente
de embarcações e por alijamento, pode submeter
a controvérsia ao procedimento de arbitragem
especial previsto no presente Anexo, mediante ncr
-tificação_escritã dirigida à olrtra ou às outras partes
na controvérsia. A notificação deve ser acompanhada de uma exposição da pretens_ão e dos motivos ein que esta se fundamenta.
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ARTIG02

Usta de peritos
1. Deve ser elaborada e mantida uma lista
de peritos para cada uma das seguintes matérias:
1) pescas, 2) proteção e preservação do meio
marinho, 3) investigação científica marinha, e 4)
navegação, incluindo a poluição proveniente_ de
embarcaç~ e por alijamento.
2.- A elaboração e manutenção de cada lista
de peritos deve competir: em matéria de pescas,
à Organização das Nações Unidas para a Alimen~
tação e a Agricultura; em matéria de proteção
e preservação do meio marinho, ao Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente; em
matéria de investigação dentffica marinha, à Comissão Oceanográfica lntergovernamental; em
matéria de navegação, incluindo a poluição proveniente de embarcações e por alijamento, à Organização Marítima Internacional, _ou, em cada caso,
ao órgão subsidiário apropriado em que tal organização, programa ou' comissão, tiver investido
dessas funções.
3. Cada Estado-parte tem o direito de designar dois peritos em cada uma dessas matérias,
cuja competência jurídica, científica ou técnica,
na matéria correspondente, seja comprovada e
geralmente reconhecida, e que gozem da mais
elevada reputaçlio pela sua impardalidade e inte.
gridade. A lista apropriada deve ser composta dos
nomes das pessoas assim designadas em Cacta
matéria.
4. Se, em qualquer momento, os peritos designados por um Estado-parte, e que integram
a lista assim constituída, forem menos de dois,
esse Estado-parte tem o direito de fazer as designações suplementares necessárias.
5. O nome de um perito deve permanecer
na lista até $er retirado pelo Estado-parte que
o tiver designado, desde que tal perito continue
a fazer parte de qualquer tribunal arbitral espedal
para o qual tenha sido designado até terminar
o procedimento ante o referido tribunal.
ARTIG03

Constituição do bibunal arl>ltral especial
Para efeitos dos procedimentos previstos no
presente Anexo, o tribunal arbitral especial deve,
salvo acordo em contrário das partes, ser constituído da seguinte forma:
a) sem prejuízo do disposto na alinea g, o tribunal arbitral especial é composto de cinco membros; --b) a parte que inicie o proc_edimento deve deM
signar dois membros, escolhidos de preferência
_dalista_ ou listas mencionadas no artigo 2 do presente Anexo relativas às questões em controvérS-ia, os quais podem ser seus nacionais. As designações devem ser incluídas na notificação pre-vista no artigo 2 do presente Anexo;
c) a outra parte na controvérsia deve, nos 30
dias seguintes à data de recebimento da notific::ação referida no artigo 1 do presente Anexo, designar dois membros a serem escolhidos de preferência da lista ou listas relativas às questões em
controvérsia, um dos quais pode ser seu nacional.
Se a designação não se efetuar nesse prazo, a
parte que tiver iniciado o procedfmento poderá,
nas duas semanas seguintes à expiração desse
prazo, pedir que as designações sejam feitas de
conformidade com a alínea e;
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d) as partes, na controvérsia, devem designar
de comum acordo o Pres_ldente do tribunal arbitral

especial, escolhido preferencialmente: _da lista
aproprtada que deve_ ser nacional de um terceiro
Estado, salvo acordo em contrário das partes. Se,
nos 30 dias seguinte? ao recebimento da notificação mencionada no artigo 1 do presente Anexo,
as partes não puderem chegar ao acordo sobre
a designação do Presidente, a designação deve
ser feita de conformidade com a alínea e, a pedido

de uma daS partes na controvérsia. Tal pedido
deve ser apresentado dentro das duas semanas
seguintes à expiração do referido prazo de 30
dias;
e)

a menos que as partes concordem que a

designação seja feita por i..uTla pessoa ·ou-pOr' um

terceiro Estado escolhido por elas, o Secretário
Geral das Nações Unidas deve proceder às desig-

nações necessárias nos 30 djas se.guintes à data
em que o pedldo, feito nos tennos das alíneas
c e d, foi recebido. As designações previstas na
presente alínea devem ser [eitas com base na
lista ou listas apropriadas de peritos mencionadas
no artigo 2 do presente Anexo, em consulta com
as partes na controvérsia__e com a organização
internacional apropriada. Os membros assim designados devem ser de nacionalidades diferentes,
não podendo estar ao selViço de qualquer das
partes na controvérsia_, nem residtr habitualmente
no territóriO de- uma dessas partes, nem ser nacionais de qualquer delas;
f) qualquer vaga deve ser preenchida da maneira prevista para a designação inicial;
g) as partes com interesse comum devem designar, conjuntamente e por acordo, dois membros do tribunaL Quándo váriaS partes tiverem
interesses distintos, ou haja- desacordo sobre se
existe ou não um mesmo interesse, cada _uma
delas designará um membro do tribunal;
h) as disposições das alíneas a a f devem aplic;ar-se, no máximo do possível, nas controvérsias
em que estejam envolvidas mais de duas partes.
ARTIG04

Disposições gerais

Os artigos 4 a 13, do Anexo VIl, aplicam-se,
mutatis mutandls, ao procedimento de arbitragem especial, previsto no presente Anexo.

ARTIGOS
Detennlnaçáo dos fatos
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sória, devem apenas <:on.stituir base para um exa~
me pelas partes das questões que originaram a
controvérsia.
4. Sem prejuízo do disposto no parágraro 2,
o tribunal arbitral especia1 deve, salvo acordo em
contrário das partes, atuar de conformidade com
as disposições do presente Anexo.
ANEXO IX

Participação de Organizações

lntemadonals

ARTIGO I
Cltllb:açáo do tenno organização intematcio-

nal
Para efeitos do artigo 305, e do presente Anexo,
organização internacional significa uma organi~
zaÇ:ão intergovemamental c_onstituída por Estados
à qual os seus Estados-membros tenham transferido competência em matérias regidas pela presente Convenção, incluindo a competência para
concluir tratados relativos a essas matérias.
ARTIGO 2
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ferido competência. Os Estados~membros dessa
organização internacional não exercerã_o ~ competência que lhe tenham transferido.
4. -A participaÇão de tal organização internacional nãO iniPiiCar.s,- em caso algum, um aumento na representação a que teriam direito os seus
Estados-membros, que forem Partes na Convenção, incluindo os direitos em matéria de tomada
de decisões,
._
_ ·..
5. __ A participação de tal organização intemaCionãl não confere, em caso algum, aos seus Esta~
dos-membros, que não forem Partes na Convenção, quaisquer dos direitos e!?tabelecidos na presente Convenção.
6. Em caso de conflito entre as obrigações
de uma organização intemacióhal resultante da
presente ConYerição, e Zis que lhe incumbam por
virtude do acordo que estabelece a organização
ou de quaisquer ãtos com ele relacionados, prevalecem as obrigações estabelecidas na presente
Converição.
ARTIGOS

:Dec18rações. notificações e comunicações

AssinatÚra

Uma organização internacional pode assinar a
presente Convenção se a maioria dos seus Estados-membros for signatária da Convenção. No
momento da assinatura, uma organização internacional deve fazer uina declaração que especi~
fique as matérias regidas pela Convenção em rela~
ção às quais os seus Estados-membros, que sejam signatários da presente Convenção, lhe tenham transferido competência, bem como a natureza e _a extensão dessa competência.
ARTIG03
Confirmação fonnal e adesão

1. Uma organização internacional pode depositar o seu instrumento de confirmação rormal
ou de adesão se a maioria dos seus Estadosmerllbros dePositar ou tiver depositado os seus
instrumentos de r.:ltificação ou de adesão.
2. Os instrumentos deposftacbs pela organização internacional devem conter os çompromis-sos e declarações exigidos pelos artigos 4 e 5
do presente Anexo.
AlmG04

Alcance da partfdpação e direitos e obriga·
ções

1. As partes numa controvérsia relativa à inter1. O instrumento de confrrmação fonnal, ou
pretação ou à aplicação das dt.sposlções da prede adesão depositado por wna organização intersente_ Convenção sObre: 1) pescas, 2) proteção
nacional, deve conter o compromisso de esta
e preservação do meio marinho, _3) investigação
aceitar os direitos e obrigações dos Estados nos
cienti1ica marinha, ou 4) navegação, incluindo a
termos da presente Convenção, relativos a matépoluição proveniente de embarcações e por alijarias em relação às quais os seus Estados~mem
mento, podem, em qualquer momento, acordar
em solicitar a um tribunal arbitral especial, consti~ - bros, que sejam Partes na presente Convenção,
lhe tenham transferido competência.
tuido de conformidade com o artigo~ do presente
2. Uma organização internacional será Parte,
Anexo, a realização de urna_ investigação e deterna presente ConvençãO; na medida da compeminação dos fatos que tenham originado a con- tência especificada nas declarações, comunicatrovérsia.
ções ou notificações referidas no artigo 5 do pre2. Salvo acordo em contrário das partes, os senre Anexo.
fatos apurados pelo tribuna] arbitral especial, de
3. Tal organização internacional exercerá os
conformidade com o parágrafo 1, devem ser con~
direitos e cumprirá as obrigações que, de outro
siderados estabelecidos entre as partes.
modo, competiriam, nos tennos da presente Con3. Se todas as partes na controvérsia assim
yençª-o, aos seus Estados~membros, que são Paro solicitarem, o tribunal arbitral especial pode for~
tes na ConVenção, relativos a matérias em relação
mular recomendações que, sem terem força deci~ às quais esses Estados-membros lhe tenha trans-

1. O instrumerito de confirmação formal ou
de adesão de uma organização internacional deve
conter uma declaração que especifique as matérias regidas pela presente Convenção em relação
às quais os seus E.sta.dos-membros, que forem
Partes na presente Convenção, lhe tenham transferido competência.
2. Um Estado-membro de uma organização
internacional deve fazer uma declaração que especifique as matérias regidas pela presente Convenção, em relação às quais tenha tranfiferido
competência para a organização, no momento
da ratificação da Convenção ou de adesão a ela
ou no momento do depósito pela organização
do seu instrumento de confirmação formal ou
de adesão,_ considerando-se o (' Je for posterior.
3. Presume-se que os Estados-partes, mem~
bras de uma organização internacional, que for
Parte na Convenção, têm competência sobre todas as matérias regidas pela presente Convenção
em relação __àc5 quais transferências de competência para a organização não tenham sido especificamente declaradas, notificadas ou comunicadas, nos tennos _do_ presente artigo.
4. A organização !Jltemacional e seus Estados-membros, que forem Partes na presente Convenção, notificarão sem demora o depositário da
presente Convenção de quaisquer modificações
na distribuição da competência especificada nas
declarações previstas nos parágrafos 1 e 2, incluindo novas transferênCias de competência.
5. Qualquer Estado-parte pode pedir a uma
organização interne~çional e aos seus Estadosmembros, que forem Estados~partes; que informem ·sobre quem, se a organização ou seus Estados-membros, tem competência em relação a
-qualquer qUestão especifica que tenha surgido.
A organização e os Estados-membros interessados devem prestar essa informação num prazo
razoável.. A organização internacional e os Estados-membros também podem prestar essa inror~
mação por iniciativa própria.
6. As declã.raçõe_s, notificações e comunicações de infonnação, a que serefere o presente
artigo, devem especificar a natureza e o alcance
da competência tranSferida.
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ARTIGO 6

Responsabilidade

1. As Partes, que tiverem Competência nos
termos do artigo 5 dopresente Anexo, serão responsáveis pelo não-cumpriinênto das obrigações
ou por qualquer outra violação desta Convenção.
2. Qualquer Estado-parte pode pedir a uma
organização internacional ou aos seus Estadosmembros, que forem Estados-partes, que infor~
mem sobre quem tem responsabilidade em relação a qualquer matéria específica. A organizaçao
e os Estados-membros interessados devem pres-o
tar essa informação. Se não o fizerem num prazo
ra:zoáveJ, ou prestarem informações contraditórias, serão conjunta e solidariamente responsá-

veis.
ARTIG07

Solução de conb'ové:rsias
I. No momento do depósito do seu instrumento de conftrm.ação fonnal ou de adesão. ou
em qualquer momento ulterior, uma organização

internacional é livre de escolher, mediante declaração escrita, um ou vários dos meios previstos
nas alíneas a, c ou d do parágrafo 1 do artigo
287. para a solução de controvérsias relativas à
interpretação ou à aplicação da presente Con~

vençáo.
2. _ A Parte XV aplica-se, mutatls mutandls,
a qua1quer controvérsia entre_ Partes na presente
Convenção, quando uma delas, ou mais, sejam
organizações tnternadonais.
3. Quando uma organização internacional e
um ou mais dos seus Estados membros forem
partes conjuntas numa controvérsia, ou forem
partes com·um interesse comum, considerar-se-á
que a organização aceitou os mesmos procedi~
mentos de solução de controvérsias que os esco-lhidos pelos Estados membros; no entanto, quando um Estado membro tiver escoJhido unicamente a Corte(*sr •) Internacional de Justiça nos termos do artigo 287, conslderar-se-á que a organização e o Estado membro interessacla aceitaram
a arbitragem de conformidade com o AnexO VII,
salvo acordo em contrário das partes na controvérsia.
ARTIGOS

Aplicação da Parte XVII

A Parte Xvtl aplica-se, mutatls m.utandls, a
uma organização internacional, com as seguintes
exceções:
a} o instrumento de confirmação formal ou de
adesão de uma organização internacional não deve ser tomado em conta para efeitos de aplicação
do parágrafo I do artigo 308;
b) i} uma organização internacional deve ter
capacidade_exclusiva no que se refere à aplicação
dos artigos 312 a 315, na inedida em que, nos
termos do artigo 5 do presente Anexo, tiver competência sobre a totalidade da matéria a que se
refere a emenda;
ü) o instrumento de confirmação formal ou de
adesão de uma organiZação internacional relativo
a uma emenda sobre matéria em relação a cuja
totalidade a organização tenha competência nos
termos do artigo 5 deste Anexo, é considerado
o instrumento de ratificação ou de ade~o de cada
um dos seus Estados membros que sejam Estaw
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dOs Partes na Convenção, para efeitos de aplica~
ção dos parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 316;
iii) o instrumento de confumação formal ou
de adesão de uma organização internacional não
deve ser tomado_ em conta na aplicação dos parágrafos 1 e 2 do artigo 3]6 no que se refere a
todas as demais emendas;
c) i) uma organização internacional não podew
rá denunciar a presente ConveQção nos termos
do artigo 317. enquanto qualquer dos seus Estaw
dos membros for Parte na Convenção e ela continuar a reunir os requisitos especificados no artigo
1~ do presente Anexo;
ii) uma organização internacional deverá denunciar a Convenção quando nenhum dos seus
Estaaos membros for Parte na Convénçáo oU- a
organização internacional deixar de reunir os re~
quisitos especificados no artigo 19 do presente
Anexo. Tal denúncia terá efeito imediato.
ATA ANAL DA TERCEIRA COI'IFERÊI'ICJA
DAS l'!AÇÕES
CINIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR
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além dos Umites de Jurisdição Nadonal. A A!J.
sembléia Geral ampliou, pela Resolução n9 2.750
C (XXV}, esse Comitê e solicitou-lhe a preparação
de um projeto de tratado e uma liste. compreenSiVa de assuntos e questões para a Conferência
sobre o Direito do Mar. O Comitê assim constituído organizou seis sessões, e um número de
reuniões adicionais, entre 1971 e 1973 na sede
das Nações Unidas em Nova Iorque e no Edíficfo
das Nações Unidas em Genebra. Após ter considerado o relatório desse Comitê -3/, ·a Assembléia
Geral, pela Resolução n~ 2.574 A ()<XIV), solicitou
ao Secretário~GeraJ,
consulta aos Estadosmembros sobre a possibilidade de marcar, numa
data próxima, uma Conferência sobre o Direito
doMar.
4. SubseqUentemente à adoção das Resolu~
ções n<:" 2]45r(XXV) e 2.750 {XXV), a Assembléia
Geral, ·tomaitdo em consideração os principais
relatórios do Comitê 4/, adotou as seguintes reso-luções sobre o mesmo assunto:
Resolução n92.881 (XXV!) em 21 de Dezembro

-a

de 1971,
-____
Résó}uçáo n"' 3.029(XX\il[) em 18 de Dezembro
de !972, e
- Resolução n9 3.067 (XXVIU} em 16 de Novem1. A Assembléia Geral das Nações Unidas
adotou, em 17 de Dezembro de 1970, a Resolu- bro de 1973.
5. Pela Resolução n" 3.029 A (XXVIJ) a Assemção n" 2.749 (XXV) que contém a Declaração
de PrincípiOs que Regem o Leito e Fundo do bléia Gerãl solicitou ao SecretáricrGeral a ÇOrivo-Mar e seu Subsolo, além dos Limites de Jurisdição cação da primeira e segunda sessões da Terceira
Nacional e, na mesma data, a Resolução n~ 2. 750 Conferência das Nações Unidas sobre o Direito
(XXV) em que decidiu reunir, em 1973, uma Con- do Mar. O Secretário--Geral foi autorizado, em conferência sobre o Direito do Mar, para trata do sulta com o Presidente do Comité, a fazei oS arran~
estabelecimento de um regime internacional jos considerados necessários para a eficiente 'oreqüitativo - incluindo um mecanismo interna- sanizaçáo e administração da Confcirência e do
cional - para a área e os recursos do leito e Comitê, e para providenciar a assistência considefundo do mar e do seu subsolo, além dos limites rada necessária em assuntosjwídicos, econôthida jurisdição nacional, com uma definição precisa cos, técnicos e cientificas. As agências especiadessa área e_ c_om uma larga gama de assuntos lizadas, a Agência Internacional de Energia Atórelacionados, incluindo os _relativos aos regimes mica e outras organizações intergovemamentais
do alto-mar, da plataforma continental, do mar foram convidadas a cooperar integralmente com
territorial (incluindo a questão da sua largura e o Secá:itário~Geral na preparação da Conferência
dos estreitos internacionais} e zona contigua, pes- e no envio de observadores á Coilferênda 5/. O
ca e conservação dos recursos vivos do alto mar Secretário-Geral foi solicitado, sem prejuízo da
(incluindo a questão dos direitos preferenciais dos aprovação pela Conferência, a convidar organiEstadõS costeiros), a preservação do meio mari- zações não governamentais interessadas que têm
estatuto consUltivo com o Conse1ho Econômico
~o (incluindo, lnter aBa, a prevenção da poluie Social a enviar observadores à Conferência.
ção) e a investig~ção _científica.
6. PeJa Resolução n 9 3.067 (XXVIll} a As2~ A Assembléia Geral, antes da adoção destas resoluções, tomou em torfuideração a questão sembléia Geral decidiu que o mandato da Confeintroduzida, em 1967, por iniciativa do Governo rência seria a. adoçâo de uma Convenção sobre
de Malta 1/ e, subseqüentemente, adotou as se- todas as questões relacionadas com o Direito do
Mar, tendo em conta os assuntos inclufdos no
g.uintes reSQJuç_ões sobre a questão da reserva
parágrafo 2 da Resolução n' 2.750 C (XJIY) da
para fins exclusivamente pacíficos- do leito e do
fundo do mar, e seu subsolo subjacente ao alto- Assembléia Geral e a lista de assuntos e questões
relativas ao Direito do Mar fonnaJmente aprovada
mar além dos limites da jurisdição nacional atual,
pelo Comitê, e tendo em atenção que os problee a utilização dos seus recursos no interesse da
mas do espaço oceânico estão intimamente relahumanidade:
cionados e necessitam de ser consid~ados como
Resolução n' 2340 (XXII) em 18 de Dezembro
um todo. Pela mesma resolução, a Assembléia
de 1967,
Getal decidiu também convocar a primeira. sessão
Resolução n' 2.467 (XXIU) em 21 de Dezembro
da Conferência em Nova Iorque de 3 a 14 de
de 1968, e
Dezembro de 1973 com o fim de tratar de ques~
Resolução n~ 2.574 (XXIV) em 15 de Dezembro
tões organizacionais, incluindo a eleição dos ftm~
deJ969.
cionários, a adoçáo da agenda e do regulamento
3. A Assembléia Geral estabeleceu, pela Reso..:
interno da Conferência, o estabelecimento de 6r~
luçâo n 9 2.340 (XXII}, um Comitê Ad hoc para
gãos subsidiários e a distribuição de trabalho por
estudar as Utilizações Pacíficas do Leito e Fundo
do Mar além dos Limites de Jurisdição Nacional - esses órgãos e qualquer outro assunto no âmbito
e, com base no seu relatório 2/, ·estabeleceu, peJa
Resolução n 9 2.467 A (XXIO}, o _Comitê sobre as
Tribunal lntempcional deJust.iça -em uso nos demais pa!:ses
de expressão .)Ortugue:sa
Utilizações Pacíficas do leito e Fundo do Mar
INTRO[){JÇÃO
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do seu mandato. A segunda sessão teve lugar
em Caracas, a convite do Governo d~ Ven~uela,
de 20 de Junho a 29 de Agosto de 1974, para
tratar do trabalho substantivo da Conferênc_ia e,
se necessário, convcx:;ar qualquer sessão ou sesR
sões subseqüentes tal como decidido pela Conferência e aprovadas pela Assembléia.

SESSÕES
7.

D.e conformidade com essa decisão e, posw

teriormente, por recomend_ação da Conferência
tal como aprovado pela Assembléia Geral ou de

conformidade com decis_ões das Confe_rêndas,
as sessões-da Terceira Conferência das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar realizaram-se como

segue: __
_
-A primeira sessão teve lugar na Sede das
Nações Unidas em Nova Iorque, de 3 a 15 de
Dezembro de 1973;

-A segunda sessão teve lugar no Parque Central, Caracas, de 20 de Junho a 2Q de Agosto

de 1974;
-A terceira se5são teve lugar no l;:díljcio das
Nações Unidas em Genebra, de 17 de Março a
9 de Maio de I 975 6/;
-A quarta sessão teve lugar na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, de 15 de Março
a 7 de Maio de 1976 7/;
-A quinta sessão teve lugar na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, de 2 de Agosto
a 17 de Setembro de 1976 8/;
-A sexta sessão tev~ lugar na Sede _das Nações Unidas em Nova Iorque, de 23 de Maio _a
15 de Julho de 1977 91;
-A sétima sessão teve lugar no Edifício das
Nações Unidas em Genebra, de 28 de Março a
19 de Maio de 1978 10/;
-A continuação da_ sétima sessão teve lugar
na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, de
21 de Agosto a 15 de Setembr:o de 1.978 11/;
-A oitava sessão teve lugar no Edifício das
Nações Unidas em Genebra, de 19 de Março a
27 de Abril de 1979 12/;
-A continuação da oitava sessão teve lugar
na_Sede_d_as Nações Unidas em Nova Iorque, de
19 de Julho a 24 de Agosto de 1979 13/;
-A nona sessão teve lugar na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, de 3 de Março a
4 de Abril de198Q 14/;
.
-A continuação da nona sessão teve lugar
no Edifício das Nações Unidas em Genebra de
28 de Julho a 29 de Agosto de 1980 15/;
-A décima sessão_ teve lugar na Sede das
Nações Unidas em Nova Iorque, de 9 de Março
a 24 de Abril de 1981 16/;
-A continuação da décima sessão teve lugar
no Edificlo das Nações Unidas em Genebra, de
3 a 28 de Agosto de 1981 17/;
-A décima primeira sessão teve lugar na Sede
das Nações Unidas em Nova Iorque, de 8 de Março a 30 de Abril de I 982 I 8/;
-A continuação da décima primeira sessão
teve lugar na Sede das Nações Unidas em Nova
Iorque, de 22 a 24 de Setembro de 1982 19,
19 bis/.

O. PARTICIPAÇÃO NA CONf'ERtNCIA
8. __ .Cóm ·o-deSéJOde alcançar_ a ,wlives~_gade
de J)artfdpàção na Lót1.Terêrt'C:ia, a~ASSeiTibléla G'eral decidiu, pela Resolução n9 3.067 (XXVIII}, soli-
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citar ao Secretãrio-Geral o envio de convites aos se quaisquer deles se tomarem_ independentes
Estados-membroS das Nações Unidas, aos mem- participarem conio Estado participante.
OS Estados e_ os Territórios_ que participaram
brOs de agências especializadas, à Agência Internaçional de Energia Atómica e aos Estados Partes cOmo observadores nas várias sessões d~ ConferiO Estatuto da Corte Internacional de Justiça bem rê-ncia estão também referid95 na lista em_ apêncomo aos seguintes Estados para participarem - dke.
11. A Conferência decidiu, em 11 de julho
na Conferência: República da Guiné-Bissau e Rede 1974, estender convites aos movimentoS de
pública Democrática do Vietname.
iibêitação, nacionais, reconhe_cidos pela OrganiNas sessões da Conferência participaram delezação de Unidade Africana e pela Uga dos Estagações de: Afeganistão, África do Sul, Albânia, dos Árabes nas suas respectivi!S._regiões, para parAlto Volta, Angola, Antigua e Barbuda, Arábia Sau·
ticiparem nos seus trabalhos corno observadores
dita, Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Baha·
21/.
mas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, BeOs movimentos de bbertação nacional,_ que parnin, Bolívia, Botswana, Brasil, Bulgária, Burrna,
ticiparam como observadores em várias sessões
_Burundi, Butáo, Cabo Verde, Camdodja Demo- da Conferência, encontram-se também referjdos
- crático, Canadá, Ceilão, Chade, Checoslováquia,
na l_~ta t:!m apêndice a esta ata.
Chile, China, Chipre, Colômbia, Comeres, Congo,
12. Em conseqüênCia da Resolução ri"' 34/92,
Costa Rica, Costa do Marf1n1, Cuba, Dinamarca,
da Assembléia Geral, a Conferência decidiu, em
Djibuti, Dominica, Egito, E! Salvador, Emirados 6 de março de 1980 22/, que a Narníbia, repreÁrabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Uni~ sentada pelo Conselho das Nações Unidas para
dos da América. Etiópia, Fiji, Finlândia, Filipinas,
a Narníbia, deveria participar na Conferência de
França, Gabão, Gâmbia, Ghana, Granada, Grécia, acordo com as decisões relevantes da Assembléia
Guatemala, Guiana, Guiné-Bissau, Guiné-Equa- GeraL
torial, Haiti, Honduras, Hungria, Dhas Salomão, lnIII. FUNCIONÁRIOS E COMISSÕES
dia, Indonésia, Irã, Iraque, lrlanda, Islândia, Israel,
Itália, Iugoslávia, Jamaica, Japão, Jordânia, Ko13. A Conferência elegeu Hamilton Shirley
Weit, Lesoto, Líbano, Ubéria, Ubla, Lichenstein, Amerasinghe (Ceilão} como seu Presidente. GlteLuxemburgo, Madagascar, Malásia, Malawi, Maldi- riormente, na sua sétima sessão, a Conferência
vas, Mali, Malta, Marrocos, Mauríclo, Mauritân!,;l, confirmou que ele era e continuaria a ser o PresiMéxico, Mónaco, Mongólia, Moçambique, Naurú, dente da Conferênda, apesar de já não ser memNepal, Nicarágua, Níger, Nigéria, Noruega, Nova bro da sua delegação nacional 23/. Quando do
Zelândia, Omán, Países Baixos, Panamá, Papua- falecimento de Hamilton Shirley Amerasinghe, em
Nova Guiné, Paquistão, Paraguai, Perú, Polônia, 4 de dezembro de 1980, a -conferência prestou
Portugal, Qatar, Quênia, Reino Unido da Grã-Bre- homenagem à sua memória numa sessão come-- tanha e da Irlanda do Norte, República Centro-A- morativa especial, em 17 de março de 1981, du·
.fricana,_República Democrática Alemã, República rante a sua décima sessão (NCONF.62/SR.144)
Democrática Popular da Coréia, República Demo- 24/.
crática Popular do Laos, República Dominicana,
14. O Secrefái"ío-Geral das Nações Unidas
República Federal da Alemanha, República Socia- abriu a décima sessão como Presidente Interino.
listaSoviética da Bielorússia, República Sociali_sta A Conferência elegeu_ Tommy T. B. Koh (Singa·
Soviética da Ucrânia, República Unida dos Cama~ pura) Como Presidente, em 13 de março de 1981
rões, RePública Unida da Tanzánia, República da
25/.
- Coréia, Romênia, Ruanda, Samoa, San Marina,
15. A Conferência decidiu que os Presidentes
São Tomé e Príncipe, São Vicente e Granadinas, e- os Relatores das três Corni_ssões Principais, o
Sarlta Lúcia, Senegal, Serra Leoa, Seycheilles, Sin- Presidente do Conlitê de Redação e o Relato,r·
gapura, S'uia, Somália, Suazilândia, Sudão, Sué- Geral da Conferêncía. deveriam ser eleitos a titulo
cia, Suíça, Suriname, Trulândia, Togo, Tanga, Tri..: pessoal e que os Vice~Presiçl_entes, os Vlce-Prenidad e Tobago, Tunísia, Turquia, Uganda, União sidentes das Comissões Principais e os membros
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguai, do Comitê de Redação seriam eleitos por país
-Vaticano, Venezuela, Vietname, Yemén, Yemén 26/.
Democrático, Zaire, Zâmbia e Zimbabwe 20/.
16. A Conferência elegeu, como Vice-Presi-Ão Secretário-Geral foi também sOlicitado, dentes, os representantes dos seguintes EStados:
pela Resolução nç 3.067 (XXVIII), o envio de con- ArgéUa; Bélgica, substituído pela Irlanda em sesvites às organizações intergovemamentais e não sões alternadas (por acordo do grupo regional
governamentais, bem como ao Conselho das Na- interessado}; Bolívia; Chile; China; Egito; Estados
ções _Unidas para a Namíbia, para participarem Unidos da América; França; Islândia; Indonésia;
na Conferê:ncia, como observadores.
Irã; Iraque; Iugoslávia; Koweit; Libéria; Madagas--As agências especiãlizadas e as organizações car; Nepal; Nigéria; Noruega; Paquistão; Peru; Pointergovemamentais participaram como observa- lônia; Reino Unido -da Grã-Bretanha e da Irlanda
dores em várias sessões da Conferência, ~onfqr do Norte; República Dominicana; Singapura,
substituído pelo Ceilão na déclma sessão (por
me lista que consta em apêndice.
1O. Por recomendação da Conferêncit\ pela acordo do grupo regional interessado); Trinidad
Resolução n'? 3.334 (XXIX), adotada em 17 de e T obago; Tunísia; Uganda; União das Repúblicas
dezembro de 1974, a Assembléia Geral solicitou Socialístas Soviéticas; Zaire e Zâmbia.
17. A Conferência criou as segUintes ComiSao- Se:cretário-Geral o envio de convites à Papua- sões:
a Mesa; as três Comissões Principais; o CoNova Guiné, às Ilhas Cook, às Ántilhas Holandesas, Niué, Suriname, Estados Associados das mitê de Redaçã~ -~ -~-C:~~tê dc:__Cred:~ci~s_. A
Índias Ocidentais e i'iO Território Federad~_d,as
-Tri&uri~l int~=,J=~=
..~,,g_~,-m"'u=ro=""'-•"'•=m~ol;;;,=,,-,.=.,
-nnas-ao Pá<:ífico para participarem em futuras
sessões da Conferência como observadores ou,
de expressão portugueSll.
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indicação das questões para o plenário de cada
uma das Comissões Principais constou da seção

lli do documento NCONF.62!29c
A Mesa era constituída pelo Presjdente da Con-

Presidentes, pelos funcionários das Comissões
Principais e pelo Relator-GeraL O Presidente do
Comitê de Redação tinha o direito de participar

na reuriião da Mesa, sem direito a voto 27/.

Quinta-feira 12

A Conferência elegeu os seguintes funcionários
para as três Comissões Principais, as quais eram
constituídas por todos os Estados representados
na Conferência:
-

ferência, na qualidade de Presidente, pelos Vice-

Presidente
Vice--Presidentes
Relator
Primeira e segunda sessões
Terceira a décima sessões
Dédma-primeira sessão

Primeira Comissão
Paul Bamela Engo (República_ Unlda dos Cama-

rões
Os representantes
H. C. Mott (Austrália)
Jonh Bailey (Austrá1ia)
Keith Brennan {Austrália)

Segunda Comissão

Tercelra sessão
Quarta a décima pri~eirá ses·sõ~s
ViceMPresidentes
Relator

Presidente
Primeira e segunda sessões_ .
'Re}rna]d6 Gallndo Pohl (Salvador) (por acordo do
grupo regional interes·sado)
Ahdrés-Aguilar (Venezuela)
Os repreSentantes da Checoslováquia, Quénia e
Turquia
Satya Nandan (Fiji)

Terceira Comissão
Presidente
Vlce--Presidentes
Relator
Primelra e segunda sessões
Tercelra sessao
Quarta e quinta sessões
Quinta a décima-primeira sessões

A1exander Yankov {Bulgária
Os representantes de Chipre, Colômbia
blica Federal da AJemanha
Abdel Magied A Hassan (Sudão)

e Repú-

Manyang d' Awol (Sudão)
Abdel Magied A Hassan (Sudão)

Manyang d'Awol (Sudão)

A Conferência elegeu os seguintes funcionários e membros do Comitê de Redação:

Comitê de Redação
Presidente
Membros

- _..J_._fJ!'In Beesley (Canadá)
-- Os representantes de: Afeganistão; Argentina;
Bangladesh (alternando cada ano com a Tailândia); El Salvador ·(substituído pela Venezuela durante a terceira sessão por acordo do grupo regional interessado); Equador; Esta dós Unidos da
América; Fílipinas; Gharia; lndia; Itália; Leso to; Malásia; Maurícío; Mauritánia; México; Países Baixos
(alternando com a Austria em cada sessão); Romênia; Serra Leoa; República Unida da Tanzânia;
Síria e União das Repúblicas Socialistas SOvíé~
ti c as.

A Conferência elegeu os seguintes funcionários e membros do Comitê de Credenciais:
Comitê de Credenciais
Presidente
Primeira sessão
Segunda e terceira sessões.
Quarta a décima primeira sessões
Membros
-

Henrich Gleissner (Austria)

Franz Weídinger (Austria)
Karl Wolf (Austria)

-

2785

.

Os representantes de: Austria; Chade; China; Costa do Marfim; Costa Rica; Hungria; trlanda; Japão
e Uruguai.

2786
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Kennety Rattray (.Jamaica) roi eleito Relator Geral da conferência
18. O Secretário Geral das Nações Unidas,
na qualidade de Secietário Gera1 da Conferência,
foi representado por Constantin Stavropoulus,

Subsecretário-Geral, na primeira e segunda ses-sões, _A partir dessa data Bem~rdo Zuleta, Subsecretário Executivo da Conferência.
19. A Assembléia Geral, pela sua Resolução
l1" 3.067 (XXVIII) que convocou a Conferência,

remeteu a e.sta os relatórios e documentos do
Comité para UtilizaçãO Pacífica do Leito e Fuildo
do Maralém dos Umites de Jurisdição Nacional

e a documentação relevante da Assembléia Geral.
No início da Conferência foi também apresen.:
tada a seguinte documentação:
a} A agenda provisória da primeira sessão da
Conferência (NCONF. 62/1 );
b) O projeto de regulamento interno preparado
pelo Secretário-Geral (AICONF. 62!2 e Add.1-3),
contendo um apêndice que incorporava o "Acordo de Cavalheiros", aprovado pela Assembléia

Geral na sua vigésima oitava sessão em 16 de
Novembro de 1973.
Subseqüentemente, a Conferência teve também presente a seguinte Qoçumentação:
i) As propostas submetidas pelas delegações
participantes na Confe.:ência, como consta dos
Documentos Oficiais da Conferência;
ü) Os relatórios e estudos preparados pelo Secretário-Geral 28/;
iii) Os textos oficioso$ de negociação e o p~
jeto de Convenção sobre o Direito do Mar e respectivos projetas de resoluções e çle, __decisão ela-

borados pela Conferência, conforme adiante_ §e
índica.
IV. COM!ft DE REDAÇÃO
20. O Comitê de Redação iniciou o seu trabalho, na sétima sessão da Conferência, com exame
oficioso dos textos de negociação, com o ftm
de aperfeiçoar a sua redação, harmonizar_termos

e expressões mais freqüentemente utilizadas e assegurar, mediante o exame de cada disposição,
a concordância do texto da Convenção nas seis
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O Comitê de Redaçáo apresentou um primeiro
conjunto de relatórios relativos à harmonização
de termos e expressões freqüentemente utilizadas
30!. O Comitê apresentou um segundo conjunto
de relatórios contendo recomendações decorrentes da revisão do texto da Convenção 31/.

Conferência, tendo em conta a distnbuição de
assuntos e questões pelo Plenário e pelas Comissões Principais submeteu um texto único de negociação sobre a questão d;;t solução de controvérsias (NCONF.62!WP.9).

V. REGULAMENTO INlERNO E
"CONDUÇÃO DAS NEGOCIAÇÓES

um debate gera1 no plenário sobre o assunto,

25. Na quarta sessão da Conferência, seguindo

21. _A Conferência adotou o seu regulamento
interno (JVCONF.62/30) na sua segunda sessão
32!. }+.- declaração, que incorpora o 'Acordo de
Cavalheiros" aprovado pela Assembléia Geral33/,
feita pelo Presidente e confirmada pela ConferêtiC:ia"34/, foi anexada ao Regulamento. A declaração estabelecida que:
''Tendo presente que os problemas do espaço oceânico estão intimamente relacionados e necessitarri ser considerados como um
todo e a necessidade de adotar uma Convenção sobre o Direito do Mar que obtenha a
maior aceitação possível,
- "A Conferência deve fazer todos os esfor- ços para chegar a acordo em questões substantivas por meio de consenso e não deve
haver votação sobre tais questões, até que
estejam esgotados todos os esforços para
se chegar a consenso."

_-22. O regulamento interno foi subseqüentemente alterado pela Conferência em 12 de Julho
de 1974 35/, em 17 de Março de 1975 36/ e
em 6 de Março de 198037/.
~~ 23. Na sua segunda sessão 38/ a Conferência
defmiu a competência das três Comissões Principais, atribuindo ao plenário ou às Comissões ou
assuntos e questões na lista preparada de acordo
com a Resolução n9 2.750 c (XXV) da Assembléia
Geral (NCONF. 62/69): As Comissões. Princ_ipaJs
estabeleceram grupos oficiosos de trabalho e outros 6rQãos_subsicfiários para assistirem as ComissõeS rio seu trabalho 39/.
24. Na terceira sessão, a pedido da Conferência, os PreSidentes de cada uma das três Comissões Principais prepararam um texto único de
negociação abrangendo os assuntos· atribuídos
às respectivas Comissões, (Jue em conjunto constituíram o Texto Único Oficioso de Negociação
{NCONF.62/WP.S; Partes 1,0 e DI), cuja natureza
se descreve na nota introdutória elaborada pelo
Presidente. Subseqüentemente, o Presidente da

como registrado nos documentos NCNF.62/
SR.58 a SR.65, a pedido da inesrna Conferência
40! o Presidente preparou um texto revisto sobre
soluça.O de controvérsias (A/CONF.62/WP.9/
Rev,l) o qual constitui a Parte IV do Texto Único
Oficioso de Negociação, documento NCONF.621
WP.8. Na mesma sessão os Presidentes das Comissões Principais prepararam uma revisão do
Texto Único de Negociação (NCONF.62/WP.8/
-Rev.1, Partes I a III) e a nota do Presidente, anexa
ao texto, descrevia a sua natureza.
26. Durante a quinta sessão, a pedido da Conferência41/, o Presidente preparou um texto único
de negociação revisto sobre a solução de controvérsias (AfCONF.62/WP.91Rev2) que con_s_tituiu C~~
quarta parte do Texto Único de Negociação Revisto (NCONf. 62/WP.SiRev. 1).
27. Na sua sexta sessão 42/, a Conferência
solicitou ao seu Presidente e aos Presidentes das
Comissões Principais, trabalhando sob a direção
do Presidente como uma equipe na qua1 participaram o Presidente do Comitê de Redação- e o
Relator-Gera143/, e subseqüentemente designada
por "Colégio 441, a preparação de um Texto Com·
posto Oficioso de Negociação_(A!_CONF.62/
WP.1 0), englobando toda a gama de assuntos
e questões contid1;1s nas Partes I a IV do Texto
Único de Negociação Revisto. A natur~ do texto
composto- assim preparado foi descrita no memorandum do presidente (AICONF.62WP.10/
Add.1).
28. . Nas suas sétima sessão a Conferência
identificou certas questões fundamentais pendentes e cdou sete grupos de negociação (como registrado no documento AfCONF. 62162) com o
fim de resolver essas questões 45/. Cada grupo,
aberto à participação de todas as delegações, incluiu um núcleo de países principalmente preocupados com essas questões fundamentais pen~
dentes.
Os Presidentes dos Grupos de Negociação foram:

línguas. O Comitê foi assistido no seu trabalho
oficioso por seis grupos lingüfstfcos incluindO
membros e não-mernbr®_ dº Comitê de Redação, representando as sei!ilt_nguas oficiais da Conferência, sendo cada grupo presidido por um
coordenador 29/ e -àSSislido por um Secretariado
de peritos lingüísticos. Os coordenadores, sob a
direção do Presidente do Corrtitê- de_Redação tiveram como tarefa principal, harmonizar os pontos
Francis X Njenga (Quénia)
Grupo de Negociação 1
de vista dos grupos lingüístlcos e preparar proposTommyT.B. Koh (Singapura)
Grupo de Negociação 2
tas para o Comitê de Redação, mediante reuniões
Grupo de Negociação 3
Paul Bamela Engo (Repdblfca Unida dos Camaabertas a membros e não-membros do Comitê
rões), Pres_ideote da_ Primeira Comissão
de Redação. Além das reuniões que tiveram lugar
durante as sessões regulares da Conferência, _o
Grupo· de Negodação 4
Satya N. Nandan (Fiji)
Comitê organizou as seguintes reuniões entre sesGrupo de Negociação 5
Constantin A Stavropoulus (Grécia)
sões:
Grupo de Negociação 6
Andrés Aguilar (Venezuela), Presidente da Segunda Comissão
-Na Sede das NaÇQes Unidas em Nova Ior-Grupo de Negociação 7
E.J. Manner (Finlândia)
que, de 9 a 27 de Junho de 1980;
-Na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, de 12 de Janeiro a 27 de Fevereiro de 1981;
-No Edifldo das Nações Unidas em Genebra,
29. As negociações efetuadas durante a sétide 29 de Junhb a 31 de Julho de 1981;
Os presidentes dos Grupos de Negociação dema sessão e na continuação da sétima sess!o
M!fn SÇ!"esen~r os resultados das suas negocia-Na Sede das N~ções Unidas en1 Nova Iorda Conferência foram relatadas pelo Presidente,
que, de 18 de janeiro a 26 de Fevereiro de 1982; -Ções "1':1 Cómissão, ou ao plenáriO funclonandc
tendo em conta o trabalho do_ plenário fundo·
-No Edificio daS Nªç_ões Unidas em Genebra,_ como_ uma ComiSsão, conforme o caso, antes
nando como uma Comissão Principal, e pelos
de 12 de Julho a 25-deAgosto de 1982.
de serem a"preselrtados ao plenário.

r
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Presidentes das Comissões Principais e dos Grupos de Negociação. Esses relatórios em conjunto
com o relatório do Presidente do Comitê de Reda-

ção, foram incorporados nos documentos AJ
CONF.62tRCNG.l e 2 46/.A Conferência também

estabeleceu critérios para quaisquer modificações
ou revisões do Texto Composto OficiosO de Negociação os quais constam do dQcumen1o N
CONF.62/62.
.
.
.
30. Na oitava sessão foi criado um Grupo de

Peritos Juridicos sob a presidência da Harry
Wuensche (República Democrática Ale~ã) 47/.
31. Com base nas deliberações da Conferência (NCONF.62/SRlll-SR.l16) relativas aos relatórios do seu Presidente, dos Presidentes das

Comissões Principais, dos Presidentes dos Gru-

pos ·de Negociação e do Presidente do Grupo
de Peritos Jurídicos, sobre consultas realizadas
por eles, o Colégio, referido no § 27, preparou
uma revisão do Texto Composto -oficioso de Ne-gocíação (NCONF.62/WP.l0/Rev.l). A natureza
do texto foi descrita num memorandum explicativo do Presidente, anexado ao texto.
32. Na continuação da oitava sessão foi criado um outro Grupo de Peritos Jurídicos presidido
por Jens. Evensen (Norueg_a) 4BJ.
33. Os -relatórios das negociações conduzidas
na continuação da oitava sessão pelo Presidente,
pelos Presidentes das ComiSsões Principais, pelos
Presidentes dos Grupos de Negociação e peJos
Presidentes dos dois Grupos de-PeritosJuridicos,
em conjunto com o relatório do Presidente do
Comitê de Redação foram incorporados num memorandum do Presidente (AICONF.ô219l).--~34. Na sua nona sessão, com base no relatório do Presidente relativo às consultas condwidas
no plenário funcionando como yi_'fla _Comissão
Principal (NCONF.62/L.49/Add.1 e 2) a Conferência considerou um projeto de Preâmbulo preparado pelo Presidente WCONF.62/L49) a ser
incorporado na próxima revisão do Texto Composto Oficioso de Negociação (AICONF: 62/WP.
10/Rev.l}. Com base nas delil:;lerações da ÇQnferência (NCONF.62/SR!25-SR.!28) reiativas aos
relatórios do seu Presidente, dos Presidentes das
Comissões Prtndpais, dos Presidentes dos Grupos de Negociação e dos Presidentes dos Grupos
de Peritos Jurídicos sobre consultas por eles conduzidas, e o relatório do Presidente do Comitê
de redação sobre o seu trabalho, o Colégio 49/
elaborou uma segunda re~o do Texto Com~
posto Oficfoso de Negociação apresentado como
Texto CompoSto-Oficioso
Negociação!Rev.2
(no documento NCONF.62/WP.l01Rev2), cuja
natureza foi descrita no memorandum explicativo do presjdente a ele anexado.
3.5. Na continuação da nona sessão, com base nas deliberações da Conferência (AICONF.62!
SR 134MSR.l40) relativas aos relatórios do Presidente, dos Presidentes das Comi5Sôes PrinCipais
sobre consultas conduzidas por eles, o Col~io
preparou uma nova_ revisão do Texto Composto
Oficioso de Negociação. O texto revisto, intitulado
"Projeto de Convenção sobre o Direito do Mar
(fexto oficioso) (NCONF.62/WP.l 07Rev.3) foi publicado juntamente com o memonmdum explicativo do Presidente WCONF.62!WP.l0/Rev.·
3/Add.l), o qual descrevia a natureza do texto.
36. A Confeiência decidiu também que a dedaraç.ão interpretativa sobre o método excedonal
para a delimitaçao da Plataforma Continental apli-

de
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62/L85 e L89), o_ Colégio elaborou Um memoM
cáveJ a certas condições geológicas c geomorforandum (NCONF.62JL93 e C6rr.l) contendo allógicas especificas deveria ser incorporada num
anexo à Ata Final 501.
terações a serem Incorporadas no Projeto de Convenção sobre o Direito do Mar (NCONF.62/L 78),
37. A Conferência decidiu que a décima ses~
são determinaria qual o estatuto a dar ao projeto
e o documento NCONF.62/L94 estabelecendo
de Convenção (Texto Oficioso) 51/.
três projetas de resolução e um projeto de decisão
3R -Seguindo as deliberações da Conferência
da Conferência a serem adotados na mesma altura do projeto de Convenção.
na sua décima sessão e na continuação da mes-ma (NCONF. 62/SR.142-SR.l55), o Colégio preA Conferência decidiu que todo~ os esforços
parou uma revisão do projeto de Convenção sopara chegar a acordo geral tinham sido esgotados
bre o Direito do Mar (Texto Oficioso). A Confe541. _Durante os oito anos de trabalho precedentes,
rência decidiu que o texto revisto (NCONF.
a Conferência havia tomado todas as decisões
62/L78) seri_a o projeto oficiai de Convenção da
por consenso-embora tivesse recorrido excedonal111ente a votação ·somente em questõeS proCoriféiérida sujeito apenas às condições especícessuais, em questões relativas à nomeação de
ficas constantes do documento NCONF.62/114.
Na continuação da décima sessão, a Conferência
funcionários e aos convites a serem enviados a
participantes na Conferência na- qualidade de obM
decidiu que as decisões tomadas no plenário ofiservadores.
cioso relativas às sedes da Autoridade Interna42. Com base nas deliberações registradas
cional dos Fundos Marinhos (Jamaica) e do Trinas atas da Confe_rência (A/CONF.62/S_R.l67buhallntemacional do Direito do Mar (a Cidade
SR.I82), ã Conferêrida elaborou:
Livre e Hanseática de Hamburgo na República
Federal da Alemanha) deveriam ser incorporadas
na revisão do projeto de Convenção; e que a nota
A COl'IVENÇÁO DAS NAÇÓES UNIDAS
introdutória a essa revisão deveria indicar os requiSOBRE O DIREITO DO MAR
sitos acordados quando foi tomada a decisão sobre as suas sedes (NCONF.62JL78).
RESOLUÇÃO r sobre a criação da Comissão
39. No seguirrtento d~ considerações feitas
Preparatória da Autoridade Jntemacionaf dos Funpelo plenário 52/ as cláusulas finais e, em partidos Marinhos e do Tribunal Intemacional do Direicular, a questão da entr:ada em vigor da Convento do Mar
ção, a questão do estabelecimento da Comissão
RESOWÇÃO II Sobre InvestimentOs PreparaPreparatória para a Autoridade Internacional dos
tórios nas Atividades Pioneiras relacionadas com
Fundos Marinhos e a constituição do Tribunal
Nódulos Polime-tálicos
· fntemacional do Direito do Mar foram tomadas
RESOWÇÃO In relativa aos terriÍÓrios cujOs poerii c6hta Pelo plenário na nona sessão. O Presivos ainda não obtiveram a plena independência
dente, com base n~s deliberações do plenário
ou outro regime de autonomia reconhecido pelas,
ofidoso, preparou um projeto- de resolução a ser
Nações Unidas ou territórios sobre dominação
adotado pela Conferência relatiVo a disposições
colonial
interinas que foi anexado ao seu relatório (N
CONF.62/L55 e Cori.l). Com base em ulteriores
RESOLUÇÃO N relativa aos movimentos de
cOii:Siderações sobre o assunto feitas conjuntalibertação nacional.
mente pelo plenário e pela Primeira Comissão,
A referida Convenção juntamente com as resodurante a décima e a continuação de décima e· luções l a IV, foiTTlando um conjunto integral, foi
décima primeira sessóes da Cc:mferência, o Presiadotada em 30 de Abril de 1982, por voto regisdente e o -Presidente da Primeira Comissão apretrado a pedido de uma delegação 5_5/. A Conven-'
sentaram um projeto de teSol.ução (NCONF.62/
ção e as resoluções I a IV foram adotadas sem
Cl!L.30, anexo 1).
prejuízo de alterações de red~ção aprovadas posteriormente pela Conferência 56/ que seriam in40, No seguimento de considerações feitas
corporadas na Convenção e naS resoluções I a
na décima _primeira sessão, a questão do trataIV anexadas a esta Ata Final {anexo 1). A Convenmento a ser acordado sobre investimentos prepa~
ção fica sujeita a ratificação e está aberta à assinaratórios feitos antes da entrada em vigor da Contura de 1O de Dezembro de 1982 a 9 dEi Dezembro
venção, e sempre que tais investimentos eram
de 1984 no Ministério dos Negócios Estrangeiros
compatfve!s com a Convenção e não contrariada Jamaica e também, cte 1 de julho de 1983
vam o seu objetivo e fim, o Presidente e o Presi~
a 9 de Dezembro de 1984 na Sede das Nações
dente da Primeira Comissão apresentaram um
Unidas. O mesmo instrumento está aberto à adeprojeto de resolução contido em anexo fi do seu
são de conformidade com as suas disposições.
relatório NCONF.62/C.IIL36. O plenário da ConA. partir de 9 de Dezembro de 1984, data final
ferência examinou,_ da oitava à décima primeira
para assinatura na Sede das Nações Unidas, a
seSsões, a questão da participação na Convenção
Convenção será depositada junto do Secretárioe o Presidente apresentou,- !10 documento AI
Geral das Nações Unidas.
CONF.62/L86, um relatório sobre as consultas
São anexados a esta Ata Final:
celebradas na décima primeira sessão.
A Declaração Interpretativa referida no pará~
- 41. A dédma primeira sessão foi declarada
grafo 36 "'cima (anexo If); e as resoluções seguincomo a última sessão para tomada de decisões
tes adotadas pela Conferência:
da Conferência 53/. Durãnte essa sessão, com
Resolução prestando homenagem a Simón Bobase nas deliberações da ConferênCia (AICONF.
Jívar, o Libertador (anexo lll) 57/;
62/SR.157-SR.166) relativas ao relatório do PresiM
Resolução expressando gratidão ao Presidente,
dente (AICONF.62!L86) e aos relatórios dos Preao GovefhO éaos fundonários da Venezuela (ane,sldentes das Comissões Principais (NCONF.621
xo IV) 58/;
L87, L91 e L.92), sobre as negociações conduHomenagem ao Congressõ Anfictiônico do Pazidas por eles e ao relatório do Presidente do Comitê de redação sobre o seu trabalho (A/CONF. , namá (anexo V) 59/;
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Resolução sabre o Desenvolvimento de Infraestruturas Nacionais ~m Ciência e Tecnologia Marinha e Serviços Oceânicos (anexo Vl) 60/;
EM PÉ DO QUE os representãntes assinaram
a Ata Final.
FEITO EM MONTEGO BAY no décimo dia do
mês de dezembro do ano de mil novecentos e
oitenta e dois em exemplar único nas línguas Árabe, Chlnesa, Espanhola, Francesa, Inglesa e Russa, cada texto fazendo igualmente fé. Os textos'
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1_91 Decisão__tomada na 182• Reunião do Ple- _ Ppt~nciais implicações financeiras para Estanário da C:onferência, em 30 de abriJ de 1982. dos-Pa~es da futura Convenção sobre o Direito
(ÀfÇONF. 62/SR. J 82).
do Mar (NCONF.621l.65) datado de 20 de f<:Ve- 19 bis/ Parte fina] da décima primeira sessão reiro de 1981.
Efeitos da fórmula de limitação da produção
realizada em Montego Bay, Jamaica de_ 6 a 1O
de dezembro de 1982: decisão tomada na 184• sobre _certas pretensõ_es especificas (NCONF.
Reunião do Plenário, em 24 de setembro de 1982. 62/L.66) datada de_ 2_4 de fevereiro de 1981 e
20/ -,A li$ d_~ Estados que particiParam em
(NCONF.62!L.66/Corr.l) datada de 3 de ina_rço
cada sessãO -está registrada no relatório apropriade 1981.
Estudo p~liminar ilustrando várias fórmulas
do do Comitê de Credenciais.
originais deverão ser depositadQs nos arquivos
21/ Decisão tomada na 38• Reunião do Plená- para a definição da Plataforma Continental; ibid.,
do Secretariado das Nações_Unidas.
•
rio da Conferê_nc:ia, em 11 de julho de 1974, Do- vol. IX (NCONF. 62/C2!L98) data<lo del8 de
O Presidente da Conferência-T. T. B. Koh
cumentos Oficiais da Terceira Conferência abril de 1978; mapa ilustrado várias fórmulas para
O Representante Especial do Secretário Geral
a definição da plataforma continental (NCONF._
das Nações Onidas sob~ o Direito do Mar,
à Conferência- Bernardo Zuleta
vol. I, NCONF. 62/SR. 38.
62/C2/L98/Add.l); _cálculo das áreas além das
O Secretário Executivo da Conferência 200 milhas il~trado no documentp__NCONF.
22/lbld., vol. XID, NCONF. 62/SR. 122.
David Hall
62/C2/L98/Add.1, lbld•• vol. IX (NCONF.62/C2/
23/ 86•_ Reunião, à porta fechada, do plenário
da Conferência realizada em 5 de abril de 1978, L981Add.2) datada de_ 3 de maio de 1978; comuNotas à Ata Anal
tendo adotado a resolução NCONF. 62/F. .. 1 pro- nicação recebida do Secretário da Comissão
1/ Documentos Oftc:ials da Assembléia
posta pelo Nepal em nome do Grupo Asiático;
Oceêiriográffca Intergovemaffiental: ibld., vol. IX
Geral, Vigésimo Segunda Sessão, Anexos,
(NCONF.62/C.2/L98/Add.3) datada de 28 de
ibid,, vol. IX. nota de pé de página na página 3.
agenda item 92, documento N6695_,
-- --24! A Assembléia Geral das Nações Unidas agostode1978.
21 lbid., VIgésima Ten:elra Sessão; AneEstudo das irriplicações da-pre"paração-de_-mãprestou hOmenagem à mem6ria do Embaixador
xOs, agenda item 26, documento N7230.
pas em larga esc:ala para a Terceira Conferência
H8milton Shirley Amerasinghe, Presidente da
3/ lbld., Vigésima Quarta Sessão, Supledas Nações Unidas sobre o Direito do Mar: ibld.,
Conferência desde o seu inicio, e anteriormente
mentarn~22e22A.(N7622e-Corr.l eN7622/
vol. XI (NCONF.82/C2!L99) datada de 9 de abril
a isso, Presidente do Comitê sobre Ub1ização PacíAdd.1).
fica do Leito dQ Ma~: e seu Subsolo além elos
de 1979.
4/ lbld., VIgésima Sexta Sessão, SupleUmites de Jurisdição Nacional (N35/PV. 82). A
EStUqo sobre as futura:i funções do !?eáetámento n• 21 (N8421); lbld., VIgésima Sétlma
rio-Geral nos termos do projeto de Co_nvençãO
Assembléia Geral posteriormente estabeleceu
Sessão, Suplemento n~ 21 (N8721 e ·corr. 1);
e sobre as neCeSsidades dos países, espe<::ialmenuma bolsa_ de estudo em sua memória (paráe lbld., VIgésima Oitava Sessão, Suplemento
grafos 1 e 2 da Resolução 35/116, de 1O de de- te dos países em desenvolvimento, para informan• 21 (N9021 e Corr. 1-3), v6ls.J-VI.
ção, paiecer e assistên<:Ia nos_ termos _do novo
zembro de 1980 e terceiro parágrafo preambular
51 Deve notar-se que, além destes, na Conferegime jurídico (NCONF.62/L76) datado de 18
e parágrafo 6 da Resolução 36n9 de 9 de dezemrênci<i partiCiparam e asssitiram observadores de
de_~gosto de 1981.
-bro de 1981). Ver também N36 697.
Programas e C:onferênc;ias das ~ações Unidas.
29/ 05-éóordenadores dO?:,grupos de lin~s. 2.5/ A CONFc ~/SR. 143.
6/ Resolução 3334 LXXIX) da Assembléia Ge- ·
tiCós foram os seguintes:
.
261 Obld., vol. I, NCONF. 62/SR. 2.
rai de 17 de dezembro de 1974.
-Grupo de Ungl!a Árabe: Mustatâ Kamll Yas-27I Decisão tomada na 3• Reunião do Plenáseen -(Emirã.dos Árabes Unidos):~ Mohammad
7/ Resolução 3483 (XXX) da Assembléia Gerio da Conferência, em 1O de dezembro de 1973
ral de 12 de dezembro de 1975.
(ver Documentos Oficiais da Terceira Confe- AI-Haj Hiunoud (Iraque).
81 Decisão torn.ª_da_na 69', Reunião do PlenáGrupo de Ungua Chinesa: Wang Tieya (Chi~
ri;n~la das Nações Onldas sobre o Direito do
rio da Conferência, em 7 de maio de 1976 (ver
na), Ni Zhengyu (China), Zhang Hongzeng
Mar, vol. I, p. 9).
Documentos Oficiais da Terceira Conferên281 Implicações econômicaS- no desenvolvi-. (Ciiina).
Grupo de Língua Inglesa: Bernard H. Oxman
da das Nações Onldas sobre o Direito do
mente da mineração dos fundos marinhos na
(Estados Onidos) e Thomas A. c_Hnga_n (Estados
Mar, vol. V, NCONF. 62/SR. 69).
. ..
..
área íriterriádori~d: lbld., vol. mWCONF. 62/25
Clnidos).
.
· ·
91 Resolução 31/63 àa Assembléia G_eral de
datado ele 22 de maio de 1974).
1O de dezembro de 1976.
Alternativas: Steven Ashei- (~dos Unidos)
l:rnplicações econômicas na mineração dos
e Milton Drucker (Estados Unidos).
10/ Resolução 32/194 da AsSembléiã d~:-al
fundos marinhos na área intemac:iona1: lbld., vol.
de 20 de dez!:!:mbro de 1977. _
Grupo de Ungua Frances~ JuiUo Treves (ItáIV (NCO['JF. 62/37 datado de 18 de fe\lereiro de
111 Decisão tomada na 106• Reunião do Plelia).
1975).
nário em 19 de maio de 1978 (ver Documentos
Alternantes: Luclus Cafllslt (Suíça).
Descrição de alguns tipos de tecnologia mariOficiais da Terceira Confe~ncla das Nações
Grupo de Língua Russa: F. N. Kovalev (URSS),
nha e de possíveis métodos para a sua transfeUnidas sobre o Direito do Mar, voi.IX, AICONF.
P. N. Evseev (URSS), Yevgeny 1'1. Naslnovsky
rência: lbld., vol.IV (NCONF. 62/C. 31l. 22) data62/SR. 106).
(URSS) e Georgy G. lvanov (URSS).
do de 27 de fevereiro de 1975.
121 Resolução 33/17 da Assembléia Geral de
_~o Grupo de_ Ungua Espanhola: José Antônio
Pr.ojeto de t~os ª!temativos do preâmbulo e
... 1O de novembro de 1978.
Yturrlagii Barbanln (Espanha), José Manuedas _cláusulas finaiS: ibid., vol. VI {_NCONF.
131 Decisão tomada na 115~ ReUnião do PleILacleta Munoz(Espanha), José Antônio Pas62/L13) datado de 26 de julho de 1976.
nário em 27 de abril de 1979, (ver Documentos
tor Rldruejo(Espanha) e Luis Valencia RodriRegistro anotado das organizações intergoverOficiais da Ten:elra Conierênda das l'lações
guez (Equador).
namentais interessadas em assuntos oceânicos
Unidas sobre o.dlrelto do Mar, vol. XI, NCONF.
30/ NCONF.62/L56, NCONF.62/L57!Rev.l
(NCONF. 62/L14) datada de 10 de agosto de
62/SR. 115).
e NCONF.62/L63!Rev.1. Ver Doc:Umentos Ofi1976.
14/ Resolução 34/20 da Assembléia Geral de
ciais da Terceira Conferência das Nações
Meios alternativos de financiamento da Empre9 de novembro de ) 979.
antdas Sobre o Direito do Mar,. vols. XDI e
sa: l!>ld., vol. VI (NCONF. 62/C.1/L.17) datado
15/ lbld.
.
XIV.
de 3 de setemPro de 1976.
16/ Resolução 35/116 da Assembléia Geral
31/ NCONF.62/L.67/Add.l-6, NCONF.62!L.
Despesas ê:la Auditoria e meios contratuais para
de 1O de dezembro de 1980 e decisão tomada
75/Add.1-13,.NCONF.62/L.85/Ado.l-9, A!CONF.
financiar as suas atividades, ibld., vol. Vll (N
na 147• Reunião do Plenário _da Conferência, em
62/L.l42/Rev.1/Add.1 e NCONF.62/Ll52/
CONF. 62/C l!L.l9) datado de 18 de maio de
20 de abril de 1981 (ÀfCONF. 62/SR. 147).
Add.!-27.
1977.
17/ Resolução 35/452 da Assembléia Geral
32/ lbld .• vol. I, NCONF.62/SR20.
Requisitos de mão~de-.obra para a f\uditoria e
de 11 de maio de 1981.
33/_ DocUmentos Oficiais da Assembléia
n~c_essidades de tre_ino relacionadas, lbld., vol.
18/ Resolução 36n9 da Assembléia Geral de XII (NCONF. 62/82) datado de 17 de agosto de
Geral, VIgésima Oitava Sessão, Reunião Ple1979.
..
9 de dezembro de 1981.
nária, 2169a. reunião.
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Presidente das reuniões oficiosas sobre Investi.. RESOLUÇÃO EXPRESSANDO GRATIDÀO AO
gaçã-o Ciefítífiáa e DeSerlvoMmento e Transfe-PRIMEIRO MINIS1RO,
rência de Tecnologia (decisão da segunda reu- MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E
nião da Terceira Comissão, Jbld., vol. II; vertamVICE-PRIMEIRO
. bém Nconf. 62/C::l7L.16. lbld. vol. lU).
MINISTRO, AO GOVERNO E AUTORIDADES DA
40/ Decisão tomada na 65t reunião do plenário
JAMAICA
da Conferência de 12 de abril de 1976, lbld.,
A
T
erceíra
Conferência
das Nações Unidas so39/ A Primeira Comissão nomeou para os
vol. V, NConf. 62/SR. 65.
bre o Direito do Mar,
_
grupos de trabalho oficiosos criados entre a se41/ lbld., vol. VI, NConf. 62/SR. 71.
Tendo presente que a Conferência aceitou com
gunda e décima primeira sessões os seguintes
42/ lbld., Vol. VIl, NConf. 62/SR. 77-SR. 79.
gratidão o convite do Governo da Jamaica e realifuncionários:
43/ Decisão tomada na 79'1 reunião do plenário
Christopher W. Pinto (Ceilão}: Presidente do da Conferência em 28 de junho de 1977, lbfd., zou a parte final da sua décima primeira sessão
com o objetivo de assinar a ~ Final da Confegrupo conjunto oficioso (decisão da primeira reuvai. VII.
nião da Primeira Comissão) Documentos Ofi44/ Memorandum expiicativo do Presidente rência e abrir a Cc;mvenção das Nações Unidas
ciais da Terceira Confer~ncia das Nações anexo ao NConf. õ2JWP. 1OIRev. 2, datado de sobre o Direito do Mar para assinatura, na ddade
de Montego Bay na Jamaica,
Unidas sobre o DlreJto do Mar, vol.JI; Presidente 11 de abril de 1980.
Tornando conhecimento com muíto apreço da
do grupo de negociação sobre os sistemas de
45/Documentos Ofldal5 da Terceira Confundonamento, o regime e as coridfções de apro- ferência das Nações Clnldas sobre o Direito generosidade do Governo e do povo da Jamaica,
veitamento e exploração da Área, composto de do Mar, vol. IX. A/Conf. 62/SR.. 89 e 90. As descri- que permitiu à Conferência reunir-se numa at50 Estados, mas aberto (decisão das 14a. a 16a.
ções dos_ assuntos estão registradas em NCOnf. mosfera cofdlal e em excelente condições,
reuniões da Primeira Comissão, lbfd.).
Decide expressar a Suas Excelências o Primei62/62, lliid., vol. X.
S.PJagota (lndia) e H.H.M.Sondaal (Países Bairo-Ministro e Vice-Primeiro- Ministro e Ministro
46/ Ibld., vol. X
xos): Co-presidentes do grupo de trabalho aberto
4710 Grupo de PenlosJurídicos sobre Solução dos Negócios Estrangeiros e Governo e povo da
(decisáo da 26a. reunião da Primeira Comissão,
de Controvérsias relativas à Parte XI do Texto Ofi- Jamaica a sua profunda gratidão pela excepcional
Ibld., voi.VI).
cioso Cofri~osto Cle Negociação foi estabelecido hospitalidade que lhe foi proporcionada.
pelo Presidente da Primelra Comissão em con- Resoluçãq proposta pelo Presidente e adoJens Evensen- (Noruega): Coordenador espetada pela Conferência na 192• reunião do plenário
cial do grupo de trabalho oficioso do Presidente sulta com o Presidente tal como se reflete na
114~ reunião do plenário e em NCorif. 62/C. 1/L
sobre o sistema de aproveitamento (decisão -da
em 9 de dezembro de 1982.
25 e L 36, lbid., vol. XI.
Os anexos à Ata Fina), na forma em que foi
3& reuniáo da Primeira Comissão, lbld., vol. VIl}.
481 O Grupo de Peritos Jurídicos sobre Oáu- apresentada à Ccnferência, encontram-se nas no--_
Satya N. Nandan (Fijí}: Presidente do grupo ofisulas Fínals foi criado pelo Presidente para tratar
tas de pé de página 19bis/ e 80bis/.
cioso sobre a questão de políticas de produção,
estabelecido sob os auspícios do Grupo de Nego-- de aspectos técnicos das Oáusulas Ffnafs após
a sua consideração preliminarno plenário oficioso
ciação 1 referido ao parágrafo28 acirTia. (ver 1 14~
Os anexos à Ata Final, na forma em que foi
tal como r~-gistrado na 120• reunião do plenário
ramião da Mesa de 26 de abril de 1979, lbld.,
apresentada à Conferência, encontram-se nas node 24 de agosto de 1979, lbld., vol. XII.
voi.IX).
tas de pé de página I 9bis/ e 60bis/.
491 _Tal_ como referidO" no" parágrafo 27 acima,
Paul Bamela Engo (República Unida dos Camae no memorando explicativo do presidente anexo
rões): Presidente da Primeira Comíssão, Francis
·ANEXO I
X Njenga (Quênia), Tommy T. B. K_oh (Singa~ ao NCOI'IF.62WP.!OtRev2.
RESOLUÇÃO 1
pura) e Harry Wuensche (República Democrátic~
50/ Deci_sãÇI tomada na 141• reunião do plená~
Criação da Comissão Preparatória da AutoAlemã): Cc-presidentes do _Grupo de Trabalho
rio em 29 de agosto de 1980, lbfd., vol. XIV, N
ridade
CONF.62/SR.14!.
dos 21 sobre os assuntos da Primeira Comissão
Internacional dos Fundos Marinhos e do
com o Presidente da Primeira Comissão como
511 087 lbid, também referido em NCONF.
Tribunallntemadonal do Direito do Mar
62!Bur.l31Rev.l.
coordenador principal O GrUpo de Trabalho era
constituído por 1Omembros nomeados pelo GruA Terceira Conferência das Nações Unidas so52/ Na continuação da oitava sessão.
po dos 77, China e 1Omembros nomeados pelos
53/ AO adotar o programa de trabalho (N bre o Direito do Mar,
Tendo adotado a Conveiiçáo sobre o Direito
prindpais pafses industrializados com alternantes
CONF.621!16, lbld., NCONF.62/SR.154.
54/ NCONF.62/SR.174.
para cada grupo. O Gruj:Jó for constitUído por
do Mar que prevê a criação da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e do Tribunal Interna~
membros e alternantes considerados necessários
55/ Votação registrada a pedido da delegação
cional do Direito do Mar,
para representar os interesses da questão em anádos Estados Unidos da América, com duas dele~
lise (decisão da 45~ reunião da Mesa em 9 de
Tendo decidido tomar todas as medidas possígações não participando na votação. O resultado
abnl de 1979, fbid., vol. XI; ver também 1 14~ reu· foi de 130votos afavor,4 contra e com 17 absten- veis para assegurar, sem demora irgustificada, o
irúcio efetivo das atividades da Autoridade e do
nião do plenário em 26 de abril de 1979, lbld.,
ções.
vol. XI).
.
__56!_ D_e_cisão tomada pela Conferência na 182• TnbunaJ e adotar as disposições necessárias ao
A Segunda COmissão criou grupos oficiosos
começo do desempenho das suas funções, _
reunião do plenário da Conferência em 30 de
consultivos, em diferentes ocasiões, presididos
Tendo decidido que uma Comissão Preparaabril de 1982, bem como a sua decisão tomada
tória deve ser criada para alcançar esses fms,
por três \'ice-Presidentes, os representantes da
na 184• reunião de 24 de setembro de 1982.
Decide o seguinte:
Checoslováquia, Quênia, Turquia e pelo Relator
57/ Projeto de resolução À!CONF.62JL.3 e
1. Pela presente resolução é criada a Comissão
da Comissão, Satya N. Nandan (F1ji). (ver declaAdd. 14 adotado pela Conferência na: 43• reunião
Preparatória da Autoridade Intemacional dos Funração do P~sidente da Segunda Comissão, N
do plenário em 22 de julho de 1974, lbld., voU.
dos Marinhos e do Tn"bunallntemacional do DireiConf. 62./C2/1..87, (lbld., vol. IV). Ver também
581 Projeto de _resolução AICONF.62/L9 a doto do Mar. Logo que 50 Estados assinarem a·:
declaração sobre o trabalho da Comissão prepatado pela Conferência na 51• reunião do plenário
rado pelo Relator, NConf. 62/C.2/L.89/Rev. 1,
Convenção ou a ela aderirem, o Secretário-Geral
em 28 de agosto de 1974, fbld., vol.f.
lbid.).
das Nações Unidas convocará a ComisSão, e esta
59/ ProjétO. de Homenagem NCONF.6211..15
reunir-se-á num prazo não inferior a 60 dias e
A Terceira Cõmissáo noméõu para as Suas reuadotado pela Conferência na 7& reunião do ple- não superior a 90 dias após esSa convocação.
niões ofidosas os seguintes funcionários:
nário em 17 de setembro de 1976, lbld., vol.
José Luis Vallarta (México): Presidente das reu2. A Comissão é composta dos representantes
I.
niões sobre Proteção e Preservação do Meio Maridos Estados e da Namjbia, representada pelo
60/
Projeto
de
resolução
NCONF.62/1..127
nho (decisão da segunda reunião da Terceira Co-C~nselho das Nações Unídas para a Namíbia. que
ado ta do pela Conferência na 182•, reunião do ple- tenhanl assinado a Convenção ou a ela aderido.
missão, lbJd., vol. II).
nário em 30 de abril de 1982.
Os representantes dos signatários da Ata Final
Comei A Metternich (delegado da Reoública
60bis/ Anexo VII.
pOdem participar plenamente nas deliberaçõe~ ·:
Federal da Alemanha):
vol.I,NCONF.62/SR.19.
35/ Ibld., vol.l, NCONF.62!SR.40.
36/ Ibld., voi.N, NCONF.62/SR.52.
371 Ibld., voi.XIU, NCONF.62/SR.122.
38/ lbid., voU, NCONF.62/SR.15.
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da Comi:isão como ol;lseMQ.on;::s, mas não terão
o direito de participar na tomada de decisões~ ..
3. A Comissão elegerá o seu Presidente e os
demais membros da Mesa.
4. O Regulamento Interno da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

aplicar..se-á mutatls mutandls na adoção do regulamento interno da Comissão.
5. A Comissão deve:
a) preparar a agenda provisória para a primeira
sessão da Assembléia e do Conselho e, quando
apropriado, fazer recomendações relacionadas
com pontos dessa agenda;
b) preparar um projeto de regulamento interno da Assembléia e do Conselho;

c) fazer recomendações sobre o orçamento
para o primeiro exercício financeiro da Autori-

dade;
d) fazer recomendaçõe_s ,sobre as rela_ções entre a Autoridade e as Nações Unidas e outras

organizações internacionais; _ _
e) fazer recomendações sobre o Sec:retariado
da Autoridade de conformidade com i;!IS disposições pertinentes cia. ~onvens:a9;
f) empreender estudos. que sejam necessários, relativos ao estabelec;imento da sede da Autoridade e fazer recomendações a esse respeito;
g) preparar os projetas de normas, regula_mentos e procedimentos que sejam necessários para
capacitar a Autoridade a inid_ar as suas funções,
incluindo projetes de regulamento relativos à gestão financeira e à administração interna da Autoridade;
h) exercer os poderes e funções que lhe são
conferidos em virtude da Resolução II da Terceira
Conferência das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, relativa aos investimentos preparatórios;
l) empreender estudos sobre os problemª.s
que enfrentariam os ~ta dos em desenvolvimento
prod~res terrestres que possam ser mais gravemente.afetados pela produção de minetais provenientes da área, com vista a reduzir ao mínimo
as suas dificuldades e ajudá-los a efetuar os reajustes econômicos necessários. incluindo estudos
sobre a criação de um fundo de compensação,
e fazer recomendações à Autoridade s_obre essas
questões.
6. A Comissão terá a capacidade jurídica que
for necessária para o exercício _das suas funções
e para a consecução dos se;us fins, nos tennos
estabelecidos na presente resolução.
7. A Comissão pode criar os órgãos subsidiários que seJam necess_á.rios para o exercíc_io
das suas funções e defmirá_ as funções e adotará
os regulamentos internos desses órgãos. Também pode ublizar, quando apropriado. fontes extemas de conhecimentos especializados, de conformidade com a prâtic_a das Nações Unidas, para
facilitar o trabalho dos órgãos assim criados.
8. A Comissão- çriará um., comissão ~special
para a Empresa e confiar-lhe-á as funções_ rnencionadas no parágrafo 12 da Resolução 11 da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre_o Direito do Mar, relativa a)nvestimento preparatório.
A comissão especial tomará toda_$ as__m~didas
necessárias para que a Empresa inicie quanto
antes o seu funcionamento efetivo.
9. A Comissão criará uma comissão eSpecial
para os problemas que enfrentariam os Estados
em desenvolvimento produtores terrestres susce::tíveis de serem mais gravemente afetados pela,

produção de minerais provenientes da área e confi_ar_-lhe-á as funções mencionadas na alínea i do
p_~grafo

59

_

_

·

1O. A CorrtiS:são preparará um relatório que
_contenha as recomendações a apresentar à reunião dos Estados Partes, a ser convo~:;ada de confÕnnidade com o artigo 4 do Anexo VI da Convenção, sobre as medidas práticas para a criação
dQJnbun_al Internacional qo Direito do Mar.
11. A Comissão preparará um relatório final
sobre todas as questões incluídas no seu mandato, com exceç:ão do disposto no parágrafo 1O,
para apresentar à Assembléia na sua primeira ses_são. Qualquer medida que possa ser tomada com
base no relatório deve estar de conformidade com
as-diSposições da Convenção relativas aos poderes funções- conferidos aos fespectivos órgãos
da Autoridade.
12. A Comissão reunir-se-á na sede da Autoridade se os meios estiverem cfisponiveis; reunircom a freqüêricia- necessária para exercer
de _foçma expedita as suas funções.
-13. A Comissão manter-se-á em existência
-are o-fim da Primeira sessão da Assembléia, altura
· em que os seus bens e arquivos serão transferidos
para a Autoridade.
. f4. As despeSas âà Comissão serão custadas
Pelo orçamento ordinário das Nações Unidas, sujeitas a aprovação da Ass_embléia Geral das Nações Unidas.
15. O Secretário-Geral das Nações Unidas
porá à disposição da Comissão os serviÇos de
SeCretariado que forem requeridos.
- f6. O Secretário-Geral das Nações Unidas levará a presente resolução à atenção- da Assembléia Geral, em particular os parágrafos 14 e 15,
para: que a Assembléia Geral tome as decisões
neCessárias.

e

se-à

.. ~9LUÇÁO!I

Sobre Investimentos
- Preparatórios nas Atlvldades
Pioneiras Relacionadas
com Nódulos Polfmetállcos
A_Ten::eira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar,
Tendo.. adotado a Convenção sobre o Direito
dÕ~Mar (a seguir denominada "Convenção"),
__ _Tendo criado pela Resolução I a Comissão Preparatória da Autoiidade Internacional dos Fundos
Marinhos e do Tribunal Internacional do Direito
do Mar (a seguir denominada "Comissão"), e tendo-a encarregada de preparar os projetas de normaS, regulamentos e procedimentos que sejam
necessáriOs para que a Autoridade possa iniciar
as suas funções, bem· como de fazer recomen-das;_ões para que a Ertfpresa inicie quanto antes
o seu fUncionamento efetivo,
Desejosa de ado4tr disposições sobre investimentos realizados, antes da entrada em vigor da
Cbtwerição, por Estados e outras entidades de
modo compatlvel com o regime internacional estabelecido na Parte XI da Convenção e nos Anexos
correspondentes,
Reconhecendo a necessidade de assegurar que
a Empresa seja dotada de fundos, tecnologia e
cO{l)lecir:nentos especializados necessários para
capacitá-la a acompanhar o mesmo ritmo dos
Estados e de outras entidades mencionadas no
p~grafo precedente, na -realização de atividades
na Area,

Novembro de 1987
Decide o seguinte:
1. Para efeitos da presente res_olução:_
a) "investidor pioneíro" significa:
i) a França, a Índia, o Japão e_a União das
Repúb~icas Soci;;l}i~_ta_s Soviéticas ou uma empresa estatal de ç:ad.:J um desses Estados ou uma
peSsoa física ou jurídica· que possua a nacionalidade ou se encontre sob controle efetivo de_cada
um desses Estados ou de seus nacionais, desde
que o Estado em questão assine a Convenção,
e que o Estado ou_a empresa estatal ou a pessoa
física ou jurídica· tenha investido, antes do dia
19 de janeiro de 1983, um montante equivalente
a pelo menos 30 milhões de dólares dos Estados
Unidos, calc:ulados segundo valores constantes
de 1982, em atividades pioneiras e tenha despendido não menos d_e 1_0 por cento desse montante
na localização, levantamento topográfico e na avaliação do setor referido na alínea a) do parágrafo
3~

ii) quatro entidades~ cujos componentes sejam
pessoas tisicas ou jurídicas· u que possuam a
nacionalidade _de um ou mais dos_seguintes Estados ou se encontrem sob o controle efetivo de
um ou mais desses Estados ou de seus na dona iS:
Bélgica, Canadá, Estados Unidos da ·América, Itália, Japão, Países Baixos, Reino Unido da Grã-Bretanha e lrlanda do _Norte e República Federal da
A1ema;nha, desde que o Estado- ou Estados certific:adores assinem a Convenção _e que a entidade
em_ _questão tenha, antes do dia_ 1~> de janeiro de
1983, efetuado investimentos nos níveis e para
os objetivos indicados na subalínea i);
ID) qualquer- Estado em desenvolvimento signatário c;l.c;~ Convenção ou qualquer empresa estatal ou qualquer pessoa fisica ou jurídica· que possua a nacionalidade de tal Estado ou se encontre
sob o seu controle efetivo ou de seus nacionais
ou qualquer grupo dos acfmã mencíonados_ Que,
antes do dia }9 de janeiro de 1985, tenha efetuado
investimentos nós níveis. e para os objetivos indicados na subalínea i);
Os direitos do investidor pioneiro podem ser
transmitidos ao seu sucesso_r. ________ .
_. _
b) "atividades pioneiras" significa os empreendimentos, comprometimentos de haver~ _fmanc:eiros e o_utros, estudos, averigu~ões, investigações, desenvolvimEinto de técnicas de engenharia
e outras atlvidades relacionadas com a identifiC8ção, a descoberta e a análise sistemátiCa e: a
avaliação de nódulos polimetállcos e com a determinação da viabilidade técnica e económica do
aproveitamento. As _atividades_ pioneiras incluem:
I) qualquer atividade de observa_ção e avalia_çáo
no mar que tenha como o_bjetivo a determinação
e docwnentação da natureza, forma, concentraç~o, _locaJização ~ teor de n6dulos polimetálicos,
bem como dos fatores ambientais e técnicos e
outros fatores apropriados que-tenham de ser lev~çios em conta antes do aproveitamento;
• pessoa juridlca, singular ou coletiva ---p!!llses de eXpressão portugueS{I.

em uso nos demais
-

J/__P/li1ll a sua Identidade e _composição, v~r ,;Desenvolvimento
dos recursos minerais dos fundos marinhos: ativldades recentes dos consórcios !nterna<:!ona!sM e ll4dendum, publicado
pelo Departamento dos ~suntos Econôm!cos e Sociais Interna danais das NaçOes Unidas (STfESA/107 fi ADDJ).
--

• pessoa jurldica, singUlar ou co[etiva países de eXpress!o portuguesa.

-

em uso nos demais
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ii) a extração de amostras de nódulos poUmetálicos da área com vista a projetar, fabricar e
testar o equipamento que se pretende utilizar no
aproveitamento dos nódulos polimetálicos;
c) "Estado certificador" gjgn.ifica um Estado

que assine a Convenção e que mantenha com
um investidor pioneiro a mesma relação que manteria um Estado patrocinador, de conformidade
com o artigo 4-;o do Anexo UI da Convenção, e
que certifique os níveis de investimento especifi-

cados na alínea a);
d) "nódulos polimetálicos" significa um dos
recursos da área, constituído por qua1quer depó--

sito ou concreção de nódulos na superfície dos
fundos marinhos profundos ou imediatamente
abaixo da mesma, que contenham manganês,
níquel, cobaJto e cobre;
e) "setor pioneiro" significa o setor atribuído
peJa Comissão a um investidor pioneiro para a
realização de atividades pioneiras de conformiM
dade com a presente resolução. Um setor pioneiro
não excederá 150.000 km. O investidor pioneiro
abandonará partes do setor pioneiro que reverM
terão para área, de conformidade com o seguinte
programa:
i) 20 por cento do setor atribuído, até ao fun
do terceiro ano contado a partir da data de atribuição;
ü) mais 1O por cento do setor atribuído, até
ao fim do quinto ano contado a partir da data
de atnbuição;
iii) mais 20 por cento do setor atrlbuido ou
uma fração superior, na mecUda em que exceda
o setor de aproveitamento conforme decisão da
Autoridade nas suas normas, regulamentos e proceclimentos, alto anos após a data de atribuição
do setor ou à data de emissão da autorização
de produção, se esta for anterior;
f) "área", "Autoridade", "ativida:de na área" e
"recursos" têm o significado que lhes é dado na
Convenção.
2. Logo que a Comissão comece a funcionar,
qualquer Estado que tenha assinado a Convenção
pode pedir a CoinisSão, em seu nome ou no de
qualquer empresa ou entidade estatal ou pessoa
física oujuríctica· mencionada na aJínea a do parágrafo 1", a inscrição como investidor pioneiro. A
Comissão registrará o peticionário como investidor pioneiro se o pedido:
a) for acompanhado, no caso de um Estado
que tenha assinado a Convenção, de uma decla~
ração que certifique os níveis de investimento feitos de conformidade com a alínea a do parágrafo
19 e, em todos os outros <:asás,- de um certificado
relativo_aos níveis desse investimento emitido por
um Estado ou Estados certificadores; e
b) estiVer de conformidade com as demais
disposições da presente Í'esolução, incluindo o
parágrafo 59.
3.a) Cada pedido deve cobrir uma superffcie
total, não necessariamente única e contínua, de
extensão e valor comercial estimativo suficientes
para permitir duas operações mineiras. O pedido
deve indicar as coordenadas do setor, definindo
a superffcie total e dividindo-o em duas partes
de igual va1or comercial estimativo, e deve conter
todos os dados de que disponha o peticionário
sobre as duas partes do setor. Tais dados incluirão.lnter alfa, informações sobre levantamentos
cartográficos, amostras, concentração de nódulos
polimetálicos e a sua coniPQSiÇão metá1ica. Ao
_o-

lidar com esses_ dados, a Corrtissão e seu pessoa]
atuarão de conformidade com as disposições pertinentes da Convenção e seus Anexos em relação
ao caráter confidencial dos dados;
b) nos 45 dias seguintes ao recebimento dos
dados requeridos pela alínea a, a Comissão designará a parte do setor que, de confonnidade com
__ a_Convenção, será reservado para a realização
de atividades na Área pela Autoridade, por intermédio da Empresa ou em associação com Estados em desenvolvimento. A outra parte do setor
será atribuída ao investidor pioneiro como um
setor pioneiro.
4. Nenhum investidor pioneiro pode ser registrado para mais de um setor pioneiro. No caso
de um investidor pioneiro formado por dois ou
mais componentes, nenhum desses componentes pode pecUr o seu registro como investidor pioneiro a título individua] ou nos termos da subalínea
iii da alínea a do parágrafo I.
8. a) Qualquer Estado que tenha assinado a
Convenção e pretenda ser um Estado certificador
Qeve assegurar-se, antes de apresentar o pedido
à -Comissão nos termos do parágrafo 29, de que
os setores ·em relação aos quais pedidos forem
feitos não se sobrepõem entre si nem a setores
já atribuídos como setores pioneiros. Os Estados
interessados manterão a Corriissão regular e plenamente informada dos esforços feitos para solu_cionar os conflitos resultantes de pedidos relativos
a setçlres que se sobreponham, bem como dos
resultados obtidos.
b) Os Estados certificadores devem, antes da
entrada em vigor da Convenção, assegurar que
as atividade_s pioneiras sejam realizadas de maneira compativ~l com a mesma.·
c) Os Estados que pretendem ser Estados certificadores, inclUindo todos os potenciais peticionários relativos a setores que se sobreponham,
devem solucionar os seus conflítos nos termos
da aJínea a, por meio de negociações dentro de
um prazo razoável. Se tais conflitos não tiverem
sido solucionCJdos até 1~ c;:le março de 1983, os
Estados que pretendam ser Estados certificadores farão arranjos para submeter os conflitos a
arbitragem obrigatória de conformidade com as
Regras de Arbitragem da Comissão das Nações
Unidas sobre o Direito Comercial lntemacional
(Oncitral}, a arbitrat;Jem deve começar o mais tar·
dar a I 9 de maio de 1983 e tenninar antes de
19 de dezembro de 1984. Se um dos Estado em
questão 'não desejar participar na arbitragem to~
mará medidas para que uma pessoa física ou
juridica* da sua nacionalidade o represente na
arbitragem. O tribunal arbitral pode, por motivo
justificado, prorrogar o prazo para proferir o seu
laudo por um ou mais períodos de 30 dias.
d) Ao decidir a qual dos peticionário~ envolvidos num confiito será atribuído, na sua totalidade ou em parte, cada setor objeto de conflito,
o tribunal arbitral deve procurar uma solução justa
e eqüitativa, tendo em conta, em relaçá:o a cada
um dos peticionários envolvidos no conflito, os
seguintes fatores:
i) o depósito da lista de coordenadas pertinentes juntQ do Estado ou dos Estados que pretenM
dam ser Estados certificadores o mais tardar na
data da adoção da Ata Final ou no dia 19 de_
janeiro de 1983, se esta data for anterior;
ü) a continuidade e a extensão de atividades
anteriores pertinentes a cada setor em conflito

Quinta-feira 12

2791

e ao setor pedido do qual o setor em conflito
faça parte;
ili) a data em que cada um dos investidores
pioneiros em questão ou o seu predecesSor ou
a organização componente deste tenham iniCiado
ativldades no setor pedido;
iv) o custo financeiro, expresso em dólares dos
Estados Unidos em valor constante, das atividades relativas a cada setor em conflito e ao setor
pedido do qual o setor em conflito faça parte;

e
-v) o perfodo em que aquelas atividades foram
realizadas e a qualidade das mesmas.
6. Um investidor pioneiro registrado de conformidade com a presente resolução gozará, a partir
da data do seu registro, do direito exclusivo de
realizar atividades pioneiras no setor pioneiro que
lhe tenha sido atribuído.
7. a) Cada investidor que deposite um pedido
de registro como investidor pioneiro deve pagar
à Comissão uma taxa de 250.000 dólares dos
Estados Unidos. Quando um investidor pioneiro
apresentar à Autoridade um plano de trabalho
para exploraçáo e aproveitamento, a taxa mencionada no parágrafo 2 do artigo 13 do Anexo IU
da Convenção será de 250.000 dólares dos Esta~
dos Unidos.
b) Cada investidor pioneiro registrado pagará
uma taxa anual ftxa de 1 milhão de dólares dos
Estados Unidos a partir da data de atribuição do
setor pioneiro. O investidor pioneiro fará o pagamento à Autoridade, no momento em que o plano
de trabalho para a exploração e aproveitamento
for aprovado. Os ajustes financeiros concluídos
em virtude desse plano de trabalho serão reajus·
tados de modo a ter em conta os pagamentos
efetuados nos termos do presente parágrafo.
c) Cada investidor pioneiro registrado com~
prometer~se-á a efetuar gastos periódicos, cujo
montante será determinado pela Comissão, relati~
vos ao setor pioneiro que lhe for atribuído, até
que o seu plano de trabaJho seja. aprovado de
conformidade com o parágrafo 8. Esse montante
deveria manter uma relação razoável com a dimensão do setor pioneiro e com -as despesas
que seriam de _esperar de um operador de boa
fé que se propõe iniciar produção comercial a
partir desse setor dentro de um prazo razoável.
8. a) Num prazo de seis meses contado a
gartir da~ entrada em vigor da Convenção _e da
emissáo peJa Comlssão, de conformidade com
o parágrafo 11, de um certificado de cumprimento das disposições da presente resolução, o investidor pioneiro assim registrado pedirá à Autori~
dade a aprovação de wn plano de trabalho para
exploração e aprov~itamento de c;:oo_formidade
com a Convenção. O plano de trabalho a que
se refere esse pedido deverá conformar-se e subrrieter~se às disposições pertinentes da Convenção e às normas, regulamentos e procedimentos
da Autoridade, incluindo os requisitos operncionais e financeiros e os compromissos relativos
à transferência de tecnologia. A Autoridade aprovará então _o pedido.
'" pessotl jurfdk:a, sJnguliu ou c:oletiv" -

em uso nos demais

pafses de expressão portuguesa.
• .P~~.!I jurfdle!l, singular ou eoletiva - em uso
pafses de e:ropressão portuguesa.
• pessoa juridic:~ slngula' ou eoletNa países de expressão portugue~.

/lO:I

demais

em uso nos demais
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b) Quando o pedido para aprovação de um
d) Se dois ou mais investidores pioneiros pedi12. A fun de assegurar que a Empresa possa
plano de trabalho for apresentado por um~ entidarem autorizações de produção para iniciarem prorealizar atividades na Área ao mesmo ritmo dos
de dístinta de um Estado- de conformidade com
dução comerc~al ao mesmo tempo e se, nos terEstados e outJ:as ent,idades:
·
a a1ínea a , o Estado ou os Estados certificadores
mos dos parágrafos 29 a 7~ do artigo 151 da Cona) quàlguef inveStiâOi- 'píciheiro-i'égisttado deserão considerados como sendo o EstadO patrovenção, o início simultâneo de toda essa produção
ve:
nãq for permitido, a Autoridade notificá-lo-á aos
cinador para efeitos do artigo 4 do AneXo UI da
O pro<::ed.er à exploração, à peddo da ComisConvenção e assumirão nesse momento as abriinvestidores pioneiros interessados. Nos três mesão, no Setor reservado, nos t~rmos do parágrafo
gações correspondentes.
ses -~gulntes a tal notificação, estes decidirãO se,
~. em relação ao' seu pedido para a realização
c) Nenhum plano de trabalho para exploraçê.o
e em que medida, desejam partilhar entre si a
de atividades na Área pela Autoridade por interrriécüo da Empresa ou em associação com Estatonelagem pennissível.
e aproveitamento será aprovado, a não ser que
--e) Se, n-os tennos da alínea d), os investidores
o Estado certificador seja Parte na Convenção.
dos em desenvolvimento, no entendimento de
que as despesas assim efetuadas e os jW'OS dai
No caso das entidades referidas na subalínea ii -profleTrOSiiiteressa-aos decicürem não partilhar enda alínea a do parágrafo 1~. o plano de trabalho
tre Si 2Cplódução disponível, acordarão numa ar- dec:orrentes a uma taxa de 1O por cento ao ano
serão reembolsados;
dem de prioridade para as autorizações de produpara exploração e_ aproveitamento não será aproção e todõs os pedidos ulteriores de autorização
vado, a não ser que todos os Estados, cujas pesü) assegurar em todos os níveis a formação
soas fisicas oujuríclicas* integrem essas entidades de produção serão aprovados, depois da aprova- do pessoal indicado pelã Comissão;- ·
sejam partes na Convenção. Se qualquer desses
_ção"daquelas ã qUe faz referência a presente aliüi) comprometer-se, antes da entrada em vigor
Estados não tiver ratificado ~_Convenção num
nea.
--- ·
na Convenção, a cumprir as o&riQações prescritas
prazo de seis meses a contar da data em que
f) Se, nos termos da alínea d), os investidores
na Convenção relativas à transferência de tecnologi<i;
.
.
..
foi notific:ado pela Autoridade d.~ que um pedido
pioneiros interesSaáos decidirem partilhar entre
por ele apresentado ou patrocinado se encontra
si a produção disponível, a Autoridade concederá
b) qualquer Estado certificador deve:
i) assegurar que, à entrada em vigor da Cona caâa um deles uma autorização de produção
pendente, perderá o seu estatuto de investidor
para a quaritidade reduzida conforme tiverem
vens:ão, os fundos necessários sejam postos, em
pioneiro ou de E~do certificador, segundo oca~
so, a não s_er que o Conselho decida, por maioriá aêéirdado. Em Cada caso, as necessidades de pro- tempo cij)Ortuno, à cüsposição da Empresa de
de três quartos dos seu~ membros presentes e
duç-ão expressas pelo peticionário serão aprovaconfOI:midade com a Convenção; e
.
ii) relatar periodicamente à Comissão sobre as
votantes, prorrogar esse prazo por um período
daS- e a produção plena será autorizada logo que
atividades realizadas por ete, -por- sUas entidades
que não exceda seis meses.
o teta de produção admita uma capacidade adiou por suas pessoas tisicas ou jurfdicas.
9. a) Na atribuição de autorizações de produ- ··CLOnai suficiente p·ara oS petic'::ionários enVolvidos
13. A autoridade e os seus órgãos reconheção nos termos do artigo 151 e do artigo 7 do --na Ci:ihcõrtência. Todos os pedidos ulteriores de
cerão e honrarão os direitos e -obrigações decorAnexo m da Convenção, os investidores pioneiros,
auf.OrizãçõeS de produção só serão aprovados depóiS de os requisitõs da presente alínea terem - rentes da presente resolução e as decisões da
cujos planos de trabalho para exploração e aproComiSsao_tomac!as ém_apl_icação da mesma.
veltamento tenham sido aprovados, ter~o priorisid;o. cumpridos_e o petlcioná~o não ~er mais
14. Senl prejuíZO do-disposto no parágrafo 13,
dacle sobre todos os peticionários,: distintos da _ su~~~~ ~ -~du?ao de produçao prevJ.sta na prea presente resolução terá efeitoS até à entrada
empresa que terá d_ire:ito a ~u4>rizações d.e produ- - sente àJ!_ne~:
_ _
ein_vigor da Convenção.
çã.o para dois sítios mineiros, incluindo a autorig) 5e as partes nao c:_hegarem a. a~or~o de.ntrc
15. Nada da presente resolução_ derrogará a
zação referida no parágrafo 5 do artigo 151 da
doprazoftxado,~que~serádectdidaunecliataalínea <:) do parágrafo 39 do artigo 6~ do Anexo
Convens;:ão. Depois de c:ada um dos investi9ores
~~nte pelos me1os prev:Jstos na afm~~ ~)do parámda Co~~n~ão.
gràfo 5· de conforrmdªde com os cnten~s estabepioneiros terem obtido uma autorização de produ~
ção correspondente ao seu primeiro sítio mineiro, le<:Jdc:>s nos parágra~os 31 e 5 9 do artigo 7 do
RESOWÇÃODI
aplicar-se-á a prioridade da empresa referida no Anexo mda Convença?. .
..
.
A
Terceira
Conferência
das Nações Qnidas soparágrafo 6 do artigo 7 do Anexo lll da Convenção.
10. a) Quaisquer cürettos adqumdos por enti.
-dades cu pessoas físicas ou juriclicas· que pos- bre o Direito do Mar, tendo em conta sobre o
b) As autorizações de produção serão autorsuam a nacionalidade do Estado ou Estados cuja Direito do Mar, considerando a Çarta das Nações
gadas a cada investidor pioneiro no prazo de 30
condição de Estado certificador tenha cessado, Unidas, em particu1ar o artigo 73,
1. Declara que:
dias a partir da data em que o investidor pioneiro
ou se encontrem sob o controle eietivo desse a) No casO de um território cujo povo não tenotificar a Autoridade de que iniciará a produção
Estado ou Estados, ·cadUcarão a não ser que o
nha alcançado a plena independência ou outro
comercial dentro de cinco anos. Se um investidor _investidor pioneiro mude de nacionalidade e de
pioneiro não puder iniciar produção comercial
patrocinador num prazo de seis meses a partir estatuto de autonomia reconhecido pelas Nações
da data de tal cessação, como previsto na alínea Unidas, ou de um território sob dominação colodentro desse período de cinçg anos por razões
alheias à sua vontade, pedirá uma prorrogação
c).
- ----ruaJ, as disposições relativas a direitos e interesses
nos tennos da Convenção aplicar-se-ão em beneà Comissão Juridica e TéCnica. Essa Comissão
b) Um investidor pioneiro poderá mudar a naeoncederá a prorrogação por um período não
cfonalidade e o patrOCínio que tinha na data do fício do povo do território com vista a promover
renovável que nãcr exceda cinco anos se estiver
seu registro c:omo _investidor pioneiro pela.nado- o seu bem-estar e desenvolvimento.
b) Em caso de controvérsia entre Estados relaconvencida de que o investidor pioneiro não pode
nalidade e pelo patrocínio de qualquer Estado
initiar a produção numa Qase economicamente
Parte na Cortv'énçàd (lue sobre ele tenha controle tiva à soberarüa sobre um térrit6rio ao qual s::
aplique a preSente resolução, e em relação à qual
viável no momento previsto inicialmente. Nada
efetfvO nos tennos da alínea a) do pàrágr_afo 1o
-as Nações Unidas tenham recomendado melof
na presente alínea impedirá a Autoridade de Conc)
As
mudanças
de
nacionalidade
e
de
patrode soluÇão especfficos, haverá consultas entre a~
ceder à Empresa ou a qualquer outro peticionário
cínio previstas no presente parágrafo não afetarão partes nessa controvérsia no que se refere ao exer
pioneiro que tenha notificado a Autoridade da sua
qualquer
direito
ou
prioridade
que
tenha
sido
_c;on·intenção de iniciar produção comerciaJ dentro de
cíclo dos direitos referidos na alínea a). Em t.ait
um prazo de cinco anos, prioridade sobre qual- ferida a um investidor pioneiro nos termos dos
consultas, os interesses do povo do território err
parágrafos 6~ e 8°.
quer peticionário que tenha obtido ~a prorroquestão serão um elemento fundamental <J tt::-1
gação nos termos da presente ali_nea. _
em consideração. Qualquer exercido desses di
11. A Comissão:
reitos terá em conta as resoluções pertinent~'
c) Se a Autoridade, ao receber a notificaç&o
a) passará a cada investidor pioileiro o certifidas Nações Unidas, sem prejuízo da posição ~
prevista na alínea b), decidir que o iriício da produ- C.ido de cumprimento das disposições da prequalquer parte na controvérsia. Os Estados intc
ção comercial dentro de um prazo de cinco anos sente resolução referido no parágrafo 89, e
ressados farão todos os esforços para cond• ;'
excederia o teta de produção estabelecido nos
b) in~I!Jirá no seu ~lat6rio"final pievisto rio paajustes provisórios de caráter prático e não prejL:
parágrafos 2 9 a 7~ do artigo 151 da Convenção, rágrafo 11 da resolução_ I da Conferência oS-Poro peticionário terá prioridade sobre qualquer outro m_enore.s de todos os registras dos investidores
peticionário na atribuição da próxima autorização
pioneiros- e dos setores pioneirós "ãiribuídos nos
peSSO!I juridi~ singular ou coletJva- em lisO nos q.,,-,"~:~
tennos da presente resolução.
de produção pennitida pelo teta de produção.
p&ses de expressão portuguesa.
-r
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dicarão nem dificultarào a obtenção de uma solução definitiva da controvérsia.
_
2. Solicita ao SeCretário Geral daS Nações Unidas que leve a presente resolução à atenção de
todos os Membros das Nações Unidas

e dos de-

mais participantes na Conferência, bem cOmo dos

órgãos prindp~is das Nações Unidas. e lhes solicite que cumpram o disposto na mesma.-

A Conferência sOlicita à Comissão de Limites
da Plataforma Continental criada nos termos do
AnexO Hda Convenção que -siga os termos desta
Declaração, quando fizer as suas recomendações
em questões reladonadas com o _estabelecimento
do lin:llte-.exterior das margens continentais dos
estados situados na parte sul da Baía da Bengala.
ANEXOill

RESOLUÇÃO IV

Ho~~n,a_gem a_ SJmón Bolívar, o _J,.ibertador

A Terceira Conferência _das Nações Unidas sobre o Direito dô Mar, tendo em _conta que movimentos de libertação nacional foram convidados

A Terc_eira Conferência das NaçÕes Unidas so~
bre o Direito do Mar,
Considerando que 24 de Julho de 1974 marca
mais um aniversário do nascimento de Simón
BoUvar, _o Libertador, um homem de visão e precursor da organização internacional e cuja figura
hi~~c~ t~_m__ 4irnensões universais,
·tonsfderando ~ém disso que o trabalho de
Sirnón Bolívar, o Ubertador, baseado em con~
ceitas de liberdade e justiça como princípios para
a paz e progresso dos povos, deixou uma marca
indelével na histófia e constitui fonte de penn"'nente inspiração,
Decide pubUcamente prestar homenagem de
adrniraçáo e respeito a Sirnón Bolívar, o Liberta.dor, nõ ·plenário da Terceira Conferência das Na-ções Unidas sobre o Direito do Mar.

a participar na Conferência como õbseJVadores
de con~ormidade com o artigo 62 do seu regula-

mento mtemo.

Decide que bS movimentos de libertação nacional que vêm participando na Terceira Conferência

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar terão
o direito de assinar a Ata -final da Conferência
na sua qualidade de observadores.
'
ANEXOU
Declaração Interpretativa relativa a um mé-

todo
específico a ser utllizado no estabeledmento
do Bmite exterior na margem continental

A Terceira Conferênda das Nações Unidas so~
bre o Direito do Mar,
.
Considerando as características espec_íais_ da
margem continental de um Estado onde;
I) a distância média a que ocorre a isóbata
de 200 metros não excede 20 milhas naúticas;
2) a maior proporção da rocha sedimentar da
margem continental encontra-se abaixo da eleva~
çao continental; e
Tendo em conta ã desigualdade que resultaria
para esse Estado da aplicação à sua margem
continental do artigo 76 da Convenção; em que,
c

a média aritmética da espessura da rocha sedimentar ao longo de uma linha estabelecida à distância máxima permisslvel, de acordo com as disposições das suba1íneas i) e ii) da alínea a) do
parágrafo 4'~ d.esse artigo, como representando
a totalidade do Jimlte exterior da margem continental não deveria ser inferior a 3,5 quilómetros;
e mais de metade da margem deveria ser excluída
desse modo;
Re<:onhe.ce que tal Estado pode, não obstante
as disposições do artigo 76, estabelecer-o limite
exterior da sua margem continental por linhas
retas não excedendo 60 milhas marítimas em
cumprimento llgando pontos fixes defmidos em
latitude e longitude, em cada um dos quais a
espessura da rocha sedimentar seja inferior a 1
quilómetro;
Quando um Estado determinar o limite exterior
da sua margem continental ao aplicar o método
estabelecido no parágrafo precedente desta declaração, este método pode também ser ub1izado
pelo Estado vizinho para delimitar o limite exterior
da sua margem continental com uma caracte-rística geológica comum, onde o seu limite exterior se deveria encontrar <:cm tais ~:aracterísticas
numa linha estabelecida à distância máxima permissível, de conformidade com as subalineas i)
e ü) da alínea a) do parágrafo 4° do artigo 76,
ao longo da qual a média aritméika da espessura
da rocha sedimentar não poder ser inferior a 3,5
quilôrnetros;

ANEXO IV

Resoluçào Expressando Gratidão ao Presidente,

Governo e Funcionários da Venezuela
A Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar,
Tendo presente que a segunda sessão teve lugar na cidade de Caracas, terra natal de Simón
Bolivar, Ubertador de cinco nações, que dedicou
a sua vida à luta pela autodeterminação dos pOvos, igualdade entre Estados e justiça comb ex:pressão do seu destino comum,
Tornando conhecimento com muita gratidão
do extraordinário esforço feito pelo Governo e
povo da Venezuela. que permitiu à Conferência
reunir-se no mais favorável Espírito de fraternidade e em condições materiais incomparáveis,
De..cide:.
1. Expressar a Sua Excelência o Presidente
da República da Venezuela, ao Presidente e membros do Comitê Organizador da Conferência, ao
Governo e ao povo da Venezuela a sua mais profunda gratidão pela inesquecível hospitalidade
que lhe foi proporcionada;
2. Dar voz à sua esperança de que os ideais
de justiça social, igualdade entre nações e solida..
riedade entre os povos advofiada pelo Ubertador
Simón Bolívar sirva de guia para o traballho futuro
da Conferência.

ANEXO V
Homenagem ao Congresso AnfictiônJco do

Panamá
A TerceiraTonferência das Nações Unidas sa..
bre o Direito do Mar, na sua 5~ Sessão,
Consiâerando que no ano de 1976 se celebra
o centésimo quínqúagésimo aniversário do Congresso Antifictiônico do Panamá, convocado pelo
Ubertador Simón Bolívar com o louvável e visionário objetivo _qe unir os povos da América latina,
Considerando, também, que permaneceu um
e5):)ftito de universalidade no Congresso do Pana-

Quinta-feira 12

2793

má, avançado para época e que previa que so-

mente com base na união e cooperação reciproca

é possível garantir a paz e promover o desenvolvimento das nações,
Considerando além disso que o Congresso do
Panamá: evocou a prestigiosa _e coll§trutiva Antificti6nia Grega e invocou a image01 universal e cria~
dora das Nações Unidas,
_
Decide prestar ao Congresso Anfictiônico do
Panamá, num plenário da Terceira Conferência
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, na
sua quinta sessão, uma homenagem pública re~
conhecendo o seu especifico significado histórico.

ANEXO VI

Resolução Sobre o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
Nadonafs ern Ciências e Tecnologia
.Marinha e Serviços Ocelínicos
A Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar,

Reconhecendo que a ConvençãO sóbre o DireitO do Mar pretende estabelecer um novo regime

para os mares e oceanos que deverá: contribuir
para o estabelecimento de uma ordem económica internacional justa e eqüitativa mediante o
estabelecimento de disposições para _o uso pacífico do espaço o?:eânjco, a eqüitativa e eficiente
gestão e utilização dos recursos, e o estudo, proteção e e preservação do meio marinho,
Tendo presente que o novo regime deve ter
em conta, em particular, os interesses e as neces~
sidades especiais dos países _em desenvolvimen·
to, costeiros, sem litoral ou geograficamente des-favorecidos,
Consciente do rápido desenvolvimento verificad" no campo das ciências e tecnoJÕgja. marinhas, e das necessidades dos países em desenvolvimento, costeiros, sem lítoral ou geograficamente desfavore<:idos de partilhar nessas realizações,
se se pretenderem atinglr os objetivos acima mencionados,
CoriVéndda de qUe, a menos que sejam medi·
. das urgentes, as lacunas de natureza cientifica
e tecnológica marinha entre os países des_envoJ..
vidas e em desenvolvimento ampliar-se--ão mais
e por isso poderão perigar todas as bases do
novo regime,
Acreditando que a utilização ótima de novas
oportunidades para o desenvolvimento econômiw
c_o e social oferecido pelo novo regime será facilitada mediante a adoção de medidas a nivel nacional e internacional com o objetivo de fortalecer
a capacidade na~onaJ em ciências do mar, tecmrlOgía e serviçoS oceânicos, particularmente nos
países em desenvolvimento, com o fim de assegurar a absorção râpida e aplicação eflc:iente de
tecnologia e conhecimento científico de que pos~
samdispor,
Considerando que os centros de investigação
científica e tecnológica marinhos deveriam ser
as instituições principais através das quals os ÉsUidos e, em particular, os países em desenvolvimento, fomentariam e conduziriam a investiga~
ção cientifica marinha, e receberiam e disseminariam a tecnologia marinha,
Reconhecendo o papel especial das organizações internacionais competentes estabeJeddo pela Convenção sobre o Direito do Mar, especial-
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mente em relação ao estabelecimento e desenV<?lvimento de centros nacionais e regionais de inVestigação cicntffica c tecnológica marinhos,

Notando que os esforços presentes levados a
cabo pelo sistema das Nações Unidas na form~
çâo, educação e assistência no campo da ciência
e tecnologia marinhas e serviços oceânicos estão
bastante aquém dos requisitos com!!ntes e são
particulannente insuficientes para satisfazer às necessidades resultantes-da Convenção sobre o Direito do M_ar,
Saudando as iniciativas recentes no âmbito das

organizações internacionais para promover e
coordenar os principais programas de assistência
internacional com o objetivo de fortelacer as infra-

estruturas em ciências marinhas dos países em
desenvolvímento:
1. Apela a todos os Estados Membros para
definirem prioridades apropriadas nos seus planos de desenvolvimento para o fortalecimento da
ciência e tecnologia marinhas e dos serviços
oceânicos;
2. Apela aos países em desenvolvimentoQue
estabeleçam programas para promoção da cooperação técnica entre eles no campo da ciência
e tecnologia marinhas e desenvoMmento de ser_
.
viços oceânicos;
3. Estimula os países industrializados a darem
assistência aos paises em desenvolvimento l}a
preparação e aplicação dos seus programas de
desenvolvimento _em ciência e tecnologia marinhas e serviços oceânicos;
_
4. Recomenda que o Banco Mundial, oS bancos regionais, o programa das Nações Onidas
para o Desenvolvimento, o Sistema das Nações
Unidas de Financiamento para a Ciência e Tecnologia e outras agências de financiamento multilateral e coordenem as suas operações para a atribuição de fundos aos países em desenvolvimento
para a preparação e execução dos principais programas de assistência no f~ecimento ~ sua
ciência, tecnologia marinhas e serviços oceânicos
nesses países;
_
5. Recomend~_que todas as organizações internacionais competentes do sistema das Nações
Unidas ampliem programas nos seus respectivos
campos de competência para auxílio aos países
em desenvolvimento no campo da ciência e tecnologia marinhas e serviços oceânic;ps e coordenem os seus esforços numa ampla base de execução de tais programas, chamando particular atenção para os interes_ses especiais dos paises em
desenvolvimento, costeiros, sem litoral ou geograficamente desfavorecidos;
6. Solicita ao Setretári_o-Geral das N;!!çóes
Onidas que transmita esta resolução à Assembléia
Geral na sua trigésima sétima ~ssão.
APtNDICE

Observadores que Participaram nas Sessões
da Conferência
Eatad011 e Tenitórlos
Antilhas Holandesas (terceira e continuação da
sétima sessões, continuação da oitava sessão,
nona e décima primeira sessões) -ilhas Cook (terceira e décima sessões)
Papua Nova Guiné (terceira seSsão)
Seichelles (quinta sessão) _
Suriname (terceira sessão)
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Território Federado das Ilhas do Pacífico (ter- ceira a décima_ primeira sessões)

Confederação Mundial do Trabalho
Congresso Mundial Muçulmano

Movimentos de Ubertaçã.o

COnselho lntemadonaf das Agências Voluntá-

COngresso Naclonal Africano (África do Sul)
-ConQresso Pan-Africail.o da Azâni?l (África do
Sul)

Conselho Nacional Africano (Zimbabwe)
--_Frente Pabi6ti.ca (Zimbabwe}
Organização de LibertaçaO da Palestina
Organ.fzação do Povo do SUdoeste Africano

rias

Conselho Internacional da Mulher
Federação Mundial das_ Associações das Nações Onidas
-Movimento Internacional da Juventude e Estudantes para as Nações Unidas
Organização das Cidades Unidas

Categoria II

(SWAPO)
Partido Africano para a Independência da Guiné
e das Dhas Cabo Verde (PAIGC)
Partido Unificado do Povo das Seichelles

\SP(II')
Agências es~allzadas e oUtras organizações
Banco Mundial
Corriissão Oceanográfica Intergovernamental

(COI)
Organização lntemadonal do Trabalho (OIT)
Organização Marítima Internacional (OMI)
Organização Meteorológica Mundial (OMM)
Organização Mundial de Saúde (OMS)
Organização das Nações Unidas para a Alimen.taçlio e Agricukura (FAO)

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
-Organização Mundial de Propriedade Intelecfual (WIPO)
União Internacional de Telecomunicações
(UIT)
Aganda lntemadonal de Energia Atômlca
(AIEA)

Organizações lntergovernamentala
Banco Inter-americano para' o Desenvolvimento
Bureau Hidrográfico Internacional
Comissão Conjunta Arábia Saudita-5udão sobre o Mar Vermelho
Comissão Ecqnômica: da África Ocidental
Comissão Permanente para o Pacífico Sul
Comitê Jurídico Consultivo Ásia-Africano
Corporação para· o D_esenvolvirnento dos Andes
Comunidades Européias
Conselho da Europa
Conselho da Unidade Econômica Árabe
Fundo de Compensação Internacional de Poluição por Hidrocarbonetos
Liga de Estados Ár<Íbes
Organização da Conferência Islâmica
Organização para a Cooperação Econômic:::a e
Desenvolvimento
- Organização dos Estados Americanos
Organização dos Países Árabes Exportadores
- de Petróleo
-Organização -dos Países Exportadores de Petróleo
Organização de Unidade Africana
Secretariado da Comunidade Britânica

- -·-vres

mem
Fedei'ã.Çã9 Pari-Americana das Associações à_,
Engenheiros ((lPADil
Fundação para os Povos do Pacifico Sul
Uga lnternacional das Mulheres para a Paz .
Uberdade
Movilnento Internacional para a Onião Fratem;entre Raças e Povos (UFER)
Organização Intemacional de Associações deConsumidores
PAX -c:Risn; Movimento Internacional da p,
Católica
Sociedade para o Desenvolvimento lnternaci(

nal
Onião dos Juristas Árabes
União Intemac:ional Para a Conservação dã N
tureza e seus Recursos Naturais

Relação Nominal

Organizações l'liio Governamentais
Categoria I
Aliança Cooperativa Internacional
___ Câmara de Comércio lnternadonal
_ ConfederaÇãO Internacional dos Sindicatos

Aliança Mundial das Associações da Juventude
Cristã
Aliança Mundial Baptista
Assistência Mútua das Companhias Petrolíferas
dos Governos Latino-Americanos (ARPEL)
Associ~ção Internacional de Advogados
Associação do Direito lntemacional
Associação Internacional de Hotelaria
Assoc:iação Internacional para a Liberdade Reli~
giosa
Associação Internacional de Transportes Aéreos
Associação Latino-Americ:ano--de Instituições
de Finança e Desenvolvimento (AUDE)
Associação Mundial dos Jovens Cristãos
Associação Universal dos Federalistas Mundiais
Câmara Internacional de Navios
Centro para a Paz Mundial mediante o Direito
Comissão das Igrejas sobre Assuntos lntem:::
danais
Comissão Internacional de Juristas
Comitê Consultivo Mundi-al da SOciedade do...:
Amigos
Comunidade fnternaciqnal Bahái
Conferência Mundial da Religião para a Paz
ConSelho fnter-Americano de Comércio e Prc_
dução
Conselho Internacional das Associações Cier.
tíficas
COnSelhO Internacional do Direito Ambiental
CõoperciÇão Internacional para o Desenvol\-~
menta S6cio-Econômtco
Doação Cam~gie para a Paz lnternacional
Federação Internacional dos Direitos do Hc

u-

Amigos da Terra (FOE)
Associação dos Estudos Internacionais
Ceritro pai"a as Relações Inter-ari1ericanas
Oube Sierra
C_onjfssão para o Estudo da Organização

Paz

·~
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Federação Mundial dos Trabalhadores Cienti~

ficos
Instituto FORESTA para Estudos Oceanográficos e Orográflcos

Instituto Intemacional para Ambiente e Desenvolvünento

Instituto. Oceânico Internacional
Instituto da PopUJação
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Serviço Unificado para Marinheiros
Sociedade Asiática para o Melo Ambiente

Sociedade Nacional Audubon
Sociedade Mundial dos Existencialistas

....-------SENADO FEDERAL------.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1•193, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Culabá, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 83.740,60 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTI'I.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 83.740,60 "Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à
ampliação das instalações do Pronto Socorro, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1O de novembro de 1987 -Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 76" SESSÃO, EM 11 DE
NOVEMBRO DE 1987
LI-ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1-Mensa.gens do Senhor Presl·
dente da RepúbUca
-N• 234/87 (n• 399/87, no origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sanciona-

do.

dências.
-Projeto de l.,.ei do Senado n 9 41/87, de
autoria do Senador Meira Filho, que dispõ_e

sobre compensação do Imposto de Renda,
que especifica.
..:..... Projeto de Lei do Senado n9 42/87-Complementar, de autoria do Senador Leite Chaque isenta o fubá de milho do Imposto

ves.

sobre Circulação de Mercadorias.

-1.2.4- RecjuerlmeniO--

- N• 235/87 (n• 400/87, na origem),

de

agradecimento de comunicação.

1.2.2 - Oficio do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado FedertJJ autógrafo

plina o emprego de aJgemas e dá outras provi-

do seguinte parligrofo:

-Projeto de Lei da Câmara

n'~

44/87 (n01

5.438185, na Casa de origem), que dispõe sobre o câlcu1o do salário-benefício e o reajusta-

mento dos beneficias de aposentadoria.

1.2.3 - Leitura de projetas

-Projeto de Lei do Senado n"' 39/87, de
autoria do Senador Mauro Borges, que inclui

a Ferrovia Norte-Sul na relação descritiva das
ferrovias do Plano Nacional de Viação.

-Projeto de Lei do Senado n~> 40/87, de
autoria do Senador Jamil Haddad, que disci-

- N9 240/87, de autoria do Senador Itamar
Franco, solicitando ao Poder Executivo infor~
mações que menciona.

1.2.5 - Comunicações da Uderança
cloPFLnoSenadoeoaCimaradosDeputados
-De S:Ubstib.Ji_ção de membro na Comissão de Relações Exteriores e na Comissão
Parlamentar de Inquérito Mista para avaliar os
prejuizos da seca no Nordeste.

1.2.6- <::Omillilcações da Pruldênda
-Recebimento, da Secretaria de Planeja~
mento da Presidência da República, de cópia
da docwnentação existente sobre as diversas
fases dos processos de privatização já concluí~
dos e em deseilVQMme_nto, e o registro das
atividades desenvoMdas no âmbito do Progra~
ma de Privatização.

-Deferimento, em 9 do corrente, do Requerimento n9 235/87, do Senador Nabor Júnior.

1.2.7- Discursos do Expediente
SEIYADOR JOÃO MENEZES-"' Reformulação do Regimento Interno da Constituinte.

-- SENADOR /RAPUNY COSTA JÚNIOR, como Uder- Relatório do Professor Alfredo
Aveline sobre o acidente radioativo de Goiânia.
Notas emitidas pelos funcionários da CNEN,
em Goiânia, e a resposta do Governo.

SENADOR MACJR!ao CORRPA. como üder- Denúncias de irregularidades praticadas na administração do BRB.

SENADOR VIRG!UO TÃVORA, como üder- Projeto de instalação de zonas de processamento de exportação.

SENADOR POMPEU DE SOOSA- ReMndicações salariais de eletricitários da Eletro-

norte.
SENADOR IRAM &4RAIVA -Inauguração,
em Goiânia, do canal de TV da Rede Manche~
te-Centro.

1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n9 13, de

1985 (n• 81/85, na Câmara

dos Deputados),

que aprova o texto do Acordo Comercial entre
o Governo da República Federativa do Brasil
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e o Governo da República Gábonesa, firmado
em Brasília, a 19 de agosto de 1984. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n9 13/85. Aprovada. À promulgação.

Projeto de Decreto Legislativo n" 21, de
1985 (n" 73/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Básico de Cóóperação Científica e Técnica entre o Governo

da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Democrática de São Tomé e
Príncipe, assinado em Brasília, a 26 de junho

de 1984. Aprovado.
Redação fmr.il do Projeto de Decreto Legislativo n• 12185. Aprowda. À promulgação.

Projeto de Decreto Legislativo n" 25, de
1985 (n• 88185, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Cultural entre
o Govemo_da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino do Marrocos, concluido

em Fez, a 1O de abril de 1984. Aprovado.
Redação ftnal do Projeto de Decreto Legislativo n" 25/85. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução o? 193, ~e 1987, que
autoriza o Governo do J:;stado de São PalJ}o
a realizar operação de crédito externo no va1or
de US$ 1_74,000_,0_00.00 (cento e se~ente e
quatro milhões de dólares norte-americanos}.
Aprovado, com dedaração de voto dos Srs.
Jamil Haddad, Carlos Chiarelli e João Menezes.
Redação final do Projeto de Resolução n"
193, de 1987. Aprovada. À promulgação.
Requerimento n" 164, de 1987, do Senador
Edison Lobão, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivame_nto
do Projeto de Lei do Senado n~ "1691 de 1986,
de autoria do Senador César Cais, que altera
a legislação da Previdência Social Urbana.
Aprovado.
Requerimento n9 165, de 1987, do Senador
Edison Lobão, solicitando, nos termos do art
367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do senaao n" 192, de 1986,
de autoria do Senador César Cals, que estabelece percentual mínimo para preenchimento
de vagas no serviço público federa1, estadual
e municipal, por deficiente físico. Aprovado.
Requerimento no 166, de 1987, do Senador
Edison Lobão, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o deSarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 220, de 1986,
de autoria do Senaaor César Cais, que dispõe
sobre a construção de cidades de idosos e
dá outras providências. Aprovado.
Requerimento n<:> 167, de 1987, do Senador
Edtson Lobão, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~ 275, de 1986,
de autoria do Senador CéSar ·Cais, que sujeita
à apreciação do Senado Federal a escolha
dos presidentes e diretores de sociedade de
economia mista. Aprovado.
Requerimento n9 224, de 1987, de autoria

do Senador Itamar Franco, solicitando, nos
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termos regimentais, informações ao Poder
Executivo a respeito da conta secreta "delta
três". Aprovado, após usar da palavra o Sr.
Itamar Franco.
Requerimento n9 236, de 1987, de autoria
da Comissão Diretora, solldtando a. retirada,
em caráter definitivo, do Projeto de Res.oluç_ão .
rt' 189, de 1987, que altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado
pela Resolução n9 58, de 1973, e dá outras
providências. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de
1985 (n• 92185, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Técnica e Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daTailândia. Discussão encerrada, após parecer
da Comissão de Relações Exteriores.
Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de
1985 (n• I 02/85, na Câmara dos Deputados),
qUe aprova o texto do Acordo de Cooperação
no Campo dos Gsos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre o GoVerno da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da China, em Pequim, a 11 de outubro
de 1984. Diacussio encerrada, após parecer
da Comissão de Reltlções Exb;:riores.
Projeto de Decreto Legislativo n<:> 36, de
1985 (n• 51/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Comercial entre
-o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Islâmica do Paquistão, concluido em Brasília, a 18 de novembro
de 1982. Discussão encerrada, após parecer
da Comissão de Relações Exteriores.
Projeto de Decreto Legislativo n9 5, de 1986
(n9 104/85, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto-do Acordo de Cooperação Técriica, Centífica e Tecnológica entre o Qovemo
da República Federativa do BrasiJ e o Governo
da República Dominicana, assinado em São
Dom1ngos, a 8 de fevereiro de 1985. DlscU$são encerrada, após parecer _da Comissão
de Relações Exteriores.
Projeto de De:cteto Legislativo n? 7, de 1986
(n" 99/85, na Câmara dos Deputados}, que
aprova o texto do Acordo Intemacfonal Relativo ao Serviço de Radiodifusão em Ondas
Médias, firmado pelO BraSil em 19 de dezembro de 1981, por ocasião da Conferência Administrativa Regional de Radiodifusão em Ondas Médias (Região 2}, realizada no Rio de
Janeiro. Dlcussão encenada, após aprecer
da Q)missão de Relações Exteriores.
Projeto de Resolução n<:> 192, de 1987, de
autoria da Comissão Diretora, que dá nova
redação ao § 19 do art 405 do Regu1amento
Administrativo do SÉmado Federal, aprovado
pela Resolução n9 58, de 1972. Discussão
ehcerraCI.a, após parecer- da Comissão de
Constituição e~ustiça, proferido pelo Sr. Alfredo Campos.
Ofício n9 S/45, de 1987 (n~ 53/87, na origem). relativo à proposta para que seja rerratificada a Resolução n9 38, de 1987, que auk ·
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rizou a Prefeitura Municipal de Campo Mourão,
EstadO do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00. Discussão encerrada, após parecer proferido pelo
St. Leite Otaves, favorável nos termos do Projeto de Resolução n• 195/87.
----,-P~recer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9 228, de 1987 (n9
381/87, na origem}, de 22 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do nome do General-de-Exército
Jorge Frederico Machado de Sant'Anna para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada aos oficiais-generais da ativa do Exército, aberta em decorrência da aponsentadoria do Ministro Generalde-Exército- Túlio Chagas Nogueira Votação
adiada por falta de "quorum".

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9 229, de 1987 (n9
382/87, naorigem),de22de outubro de 1987,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do nome do General-de-Exército Haroldo Herichsen da Fonseca para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Militar, em vaga
reservada aos oficiais-generais da ativa do
Exército, aberta em decorrência da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Heitor
Luiz Gomes de Almeida. Votação adiada por
falta de "quorum".
Projeto de Resolução n 9 194/87, que autoriza o Goveni.o do Estado de Rondônia a con-

tratar operação de crédito no _valor de Cz$
78.021.322,63. Votação adiada por falta de
''quorum".
Projeto de Lei da_ Câmara n" 216/a,5 (n9
2.929/83, na Casa de origem}, que altera a
redação da Lei n9_6251, de 8 de outubro de
1975, que institui normas gerais sobre desportos. Apreciação sobrestada em virtude da inexistência de "quorum" para votação do Requerimento n9 179/87.

-i.3.t....:.. DISclinOS ãpós a Ordem do Dia
SENADOR AUREO MELLO -~ Desempenho da EnaSa. SE!YADOR ALU!zJO BEZERRA - Dedsão
do Presidente do Peru Alan Garcia, de estatizar
o sistema financeiro do País.

SENADOR ALFREDO O\MPOS - Reflexões Sobre o transcurso do 989- aniversário
da Proclamação da República.

SEJYADOR MARCO MAC!EL - !:!Qmenagem ao Professor Edrízio Barbosa Pint_o.
SE!YADOR LOORIVAL BAPTISTA -Homenagem póstuma a Clóvis Conceiçã_o.

SENADOR FRA!tOSCOROLLEMBEROReferente ao precaóssimo setor da saúde pública.

SENIIDOR JUTAHY M'\GAL!ViéS- Programa Nudear Brasileiro.
SENADOR RAIMUNDO URA -

no Estado da
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Noveméro de 1987

Violência

Para~.ôa.

1-3-2- Comunk:ação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 21 horas, com Ordem do
Dia que designa.

2 - DISC(IRSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Áureo Mello, proferido na sessão

de 5-11-87.
3-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

-

W63e64,de 1987.

4 -ATOS DO DIRETOR-GERAL
....:.. EdJtais de convocação de concursados

1.4- ENCERRAMENTO
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5 -ATA DE COMISSÃO
6 - CONSELHO DE S{IPERVISÃO
DOPRODASEN
-Ata da 7~ Reunião.
7 -MESA DIRETORA

8 - LIDERES E VICE-LlDERES DE
PARTIDOS
9 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÓES
PERMAI'IENTES

Ata da 76>! Sessão, em 11 de novembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.
Às 21 HORAS, ACHAM-SEl'RESENTES OS
SRs.· SENIIDORES:
Mário Maia ~ Aluízio

Bezerra -

riabor Júnior

-Leopoldo Perez- Aureo Mello- Odacír Soares -João Menezes -Aimir GabrieJ -.Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Edison Lobão
-Chagas Rodrigues -fiJvaroPacheco_:_ Virgílio
Távora....:.. Cid Sabóia de Carva1ho -Mauro Benevides - Lavoisier Maia - Marcondes Gãdelha
-Humberto Lucena- Raiinuhdo Ura- Marco
Madel- Antonio Farias- Mansueto de Lavor
- Gúilhenne Palmeira - Teõtonio Vilela Filho
-Albano Franco --Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Luiz Vaana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José Ignácio Ferreira
-Gerson Carrtata -João Calmon -Jamü Haddad - Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Itamar Franco....:... Alfredo Campos- Ronan Tito
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas -Mauro Borges -lram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
-Mauricio Corrêa- Meira Filho.........:... Louremberg
Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Rachid Saldanha Deai - Wilson Martins - Leite Chaves Affonso Camargo ~ José Richa - Jorge Bornhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin
- Carlos Chiarelli - José Paulo Bisol - José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A lista de presença acusa o comparec;_iroento
de 62 Sts. Senadores. Haven-do número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. }9-Secretário procederá à leitura do Expe-diente.

José Ignácio Ferreira e Francisco Ro/lemberg
~- É ]ido

Oseguinte .

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DAREPÓBUCA
Restituindo autógrafos do Projeto de Lei sancionado:
N• 234/87 (n• 399/87, na origem), de 5 de novembro de 1987, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n' 40, de 1987 (n' 198/87, na Casa de
origem), que autoriza a instituição de fundações
e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.624,
de 5 .de novembro de 1987 .)
De agn'Jdecimento de comunicação:
· No 235/87 (n• 400/87, na origem), de 10 do
corrente, referente às Mensagens rf's 1O, 204,252,

280,282,554,699, de 1986; 178', 180, 2Ó4, 205,
217, 231 • 233, 236, 257, .273; 264, 294, 321
e 339, de 1987.

§ ]9

O salário-beneficio será igual a um vinte

e quatro avos _(1/24} da soma dos 24 úJtimos

salários de contribuição, atua1izados pelos índices
de correção monetária relativos aos meses em
que foram pagos.
§ 29 O valor dos benbefícios de aposentadoria, auxílio-do.ença e pensão não poderá ser inferior ao salário-beneficio.
Art. 29 Os beneficias de prestação continuada, atualmente pagos pela Previdência Social, serão reajustados de acordo com bs índices de correção monetária correspondentes, de modo arestabelecer os respectivos valores reais.
Art 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~' Revogam-..se as disposições em con-

trário.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)

OFidO

-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos
pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos os seguintes

Do Sr.l•-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado
autógrafo do Rp!nte projeto:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•_39,_de 1987

Projeto de Lei da Câmara
N• 44, de 1987
(n• 5.438/85, na Casa de origem)
Dispõe sobre o cálculo do salário-benefído e o reajustamento dos beneficias
de apoaentadorla.
-<YCciilgreS.so Nacional decreta:
Art. 19 O valor dos benefícios de prestação
continuada, referentes ao auxílio-doença, pensão,
auxílio-reclusão, abono de permanência em serviço e aposentadoria, terão por base o salário-beneficio.

Inclui a FOJTOvia Norte/Sul na Relação
Descrlliva das Femwlas do Plano l'laclonal de VIação.
O Congresso- Nacional decreta:
Art 19 Ffca incluída no Anexo da Lei n9 5.917
- Plano Nacional de Vaação, no Subitem 3.22
- Relação Descritiva das Ferrovias, a Ferrovia
denominacta Norte/Sul.
Justlllcação
Não há como negar as vantagens que advirão,
para o País como um todo pe~ra a região CentroOeste em particular, com a Implantação da Ferrrovia Norte/Sul.

e
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Até a1guns anos atrás o Brasil desenvolvia-se
quase que exclusivarmm.te em sua orla marítima.

Com a

construç~o

de Brasília e conseqüente

interiorização do pólo político _da Nação, os olha-

res voltaram-se para regiões até então desconhecidas pela maioria dos brasileiros.
Surgiram assim estudos que abrangiam, entre

outros temas, as condições de cultivo de solos

antes considerados improdutivos para agricultura,
como os do cerrado.
Sabe-se, nos dias presentes, que essas terras
têm um potencial agrícola expressivo, constituindo-se em esperança para o futuro desenvolvimento da agricultura em nosso País.

O Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins- PRODIAT prevê, por

exemplo, um aumento de oito vezes na produção
de grãos, entre os anos de 1985 e2010, na região
a ser beneficiada pela implantação da ferrovia.
Dentro da atual estrutura de escoamento da produção brasileira, quase que exclusivam~nte por
vias rodoviárias, as regiões do Centro-Qeste e d.o
Amazonas ficam sujeitas, economicamente, à região Sudeste, sobrecarregando, inclusive, o sistema rodoferroviárlo desta região e congestionando
os portos de Santos e de Paranaguá.
E vital que se liberte as regiões interioranas
do Pafs da sujeição às regiões costeiras, e a ferrovia Norte/SuJ é o primeiro passo a ser dado nesse
sentido.
___ _
Um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da agricultura na região Centro-Oeste reside,
exatamente, no alto custo do transporte para as
regiões do litoral e para exportação.
O frete ferroviário ficará na faixa de 50% do
rodoviário, o que reduzirá, de formasubstancial,
o -custo do transporte. Essa será a forma que
encontraremos para adquirir poder competitivo,
em relação ao restante do País no que tange às
exportações de alimentos.
Não podemos esquecer, também, que a Ferrovia Norte/Sul será integrada aos atuais Sistemas
Ferroviários de Ooiâ$ - já ligado ao do Sul_ e de Carajás, unindo, portanto, o Sul ao Norte
do Brasil.
Somando-se aos grandes benefícios já explanados, decorrentes da construção da ferrovia, temos
a salientar, por fim, as vantagens da implantação
de uma via que poderá ser construída sob excepcionais condições técnicas, exigindo apenas uma
parte. não necessitando de túneis, cruzando, em
·bitola larga, vasta região quase que inteiramente
plana.
Sa1a das Sessões, 11 de novembro de 1987.

-Mauro Borges.
LEGISlAÇÃO CITADA
LEI N~> 5.917
DE 1O DE SEfEMBRO
Apl'ova o Plano Nacional de VIação e

_-········-···········-·········-········-··········-····-······
.........-.........---······-···-··-·······-·······dá outras providências.

...__PRo:Ji::i"õ-õÉ-i:Ei·oo-siiNÃDo
N•40, de 1987
DisdpUna o emprego de algemas

e dá outr.u providências.
O Congresso Nacional decreta: _

_ _
O porte e o emprego de algemas é
privativo das autoridades policiais e de seus agen·tes.
Art. 1~

DIÁRIO 00 CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
Parágrafo único. A utilização de algemas,
quando necessaria, não deve atentar contra a dignidade ou a incolumidade fLSica do preso ou do
custodiado.
Art 2ç Os agentes da autoridade, sempre que
empregarem algemas para prisão, custódia, condução ou simples contentação, deverão indicar
aOS-seus superiores o motivo da utilização.
Art. 39 Pode ser submetido mediante algemas_quem:
1- resista ou desobedeça à ordem de prisão;
II - tente fugir;
DI - ponha em risco ·a própria integridade física
ou moral ou as de outrem;
IV- tenha contra si forte suspeita de que pretenda evadir-se.
Art. 49 -O uso de algemas não será permitido nas seguintes pessoas:
r -ministro c:le Estado;
II- o governador e interventor de Estado, do
Distrito Federal ou Território, bem como respectivos Se_cretários;
lll- membro do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembléias Legislativas
dos Estados; __
IV - cidadão, inscrito no Livro do Mérito das
ordens civis ou militares, reconhecidas em lei;
V - magistrado, promotor de justiça e delegado de polícia;
VI- cidadão que já tiver exercido, efetivamente
a função de jurado, exceto quando excluido da
lista em razão de incapacidade para desempenho
daquela função;
VIl- oficial das Forças Armadas, Policiais Militares e Corpos de Bombeiro, ainda que reformado;
VIII - oficial da Marinha Mercante Nacional,
qUe já tiver exercido, efetivamente, função de comando;
IX- ministro do Tnbunal de Contas;
X- minfstro de confissão religiOsa;
XI- diplomado pOr faculdade ou instituto -superior de ensino nacional.
. - Parágrafo único. Não será admitido, igualmente, o emprego de algemas, salvo na hipótese
do inciso lll do artigo anterior, em preso processual, durante o interrogatório.
___Art 5 9 A legislação local e os regulamentos
poderão especificar e completar a presente leL
Art.69 Esta lei entra em vigor na data de sua
poblicação.
Art 7~> Revogam-se as disposições em contrário.
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mas se_ faz uso para exercício arbitrário das próprias razões (arts. 146 e 345 do Código Penal).
Daí por que a Lei de Execução Penal deterw
minou que a aplicação de algemas fosse disciplinada por decreto federal {art. 199 da Lei n9
7 21 0/84) . Nada impede, contudo, que a tal ordenação se chegue por via de lei ordinária.
Assil:n e desde logo, o projeto obstacula o ex~r
cício, de todo_indevido, da faculdade de algemar,
estabelecendo que o porte e uso de algemas ê
Privãtivo das autoridades policiais civis ou militares, bem como de seus agentes. Esses, tanto qu~
as utilizem, devem aos superiores justificarem-se,
para fim de não vulgarizar o que emerge excepcional, transmudando em rito o ato de algemar.
Trata-se, também, de oferecer concretude à
nonna constitucional, deixando evidente que o
emprego resulta da necessidade e desde que não
atente contra os diteito_s fundamentais do preso
e do custodiado.
Os casos em que as algemas podem ser colocadas surgem bem conheddos: na resistência e
na desobediência à ordem de prisão; na tentativa
de fuga; na proteção do próprio custodiado e de
terceiros; e na fundada suspeita de possível evasão.
As hipóteses em que não se lhe permite o emprego são as mesmas que, na lei processual comum, dão ensejo à prisão especial (art 295 do
Código de Processo Penal). Aliás, as pessoas ali
referidas já hoje não devem ser submetidas mediante algemas, conforme a legislação processual
militar vigorante (arts. 234, § 19, e 242, do Código
de Processo Penal Militar).
Ao rol legal, entretanto, a proposição acrescentou o promotor público, visto como integrante
da Justiç;;~ Penal.
Pareceu-nle conveniente, por igual, a inclusão
do ac:usado preso, no instante do interrogatório.
Sustentam os estudiosos do direfto que essa é
uma peça de defesa. Assim, as algemas, se desnecessárias, e usadas apenas simbolicamente, s6
podem coartar o réu, prejudicando a exercêncla
hábil da contrariedade penal.
--Por fim admitiu o Projeto que as unidades federativas detalhem o disciplinamento do uso de algemas. Há peculiaridades regionais que precísam
ose-t acatadas. Daí, a possibilidade de uma legislação complementar.
SaJa das Sessões, 11 de_ novembro de 1987.
- Jamll Haddad.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Justificação

Contei, na maior parte da elaboração deste projeto, com a preçios_a colaboração do eminente
professor paulista Sérgio de Moraes Pitombo.
O respeito à ihtegridade ffsic:a e moral do detento e do presidiário consiste em garantia de direito
individual inserta no art. 153, § 14, da Constituição
da República. Por certo, a nova Carta Magna manterá o princípio.
Não se há, pois, de tolerar que na prisão, custódia, condução_ e no transporte de presos, a qualquer pretexto, se lhes vá contra a dignidade ou
a incolumidade física, por meio de algemas.
PiOr é, airlda, se a violêricia· não nasce do abuso
de poder, mas de sua uslU"pação, quando com
~las se constrange de modo ilegal; ou d~- alge-

N•, 41, de 1987_
Dispõe sobre compensação do impos-

to de renda, que espedftca.
O_Congresso Nacional Deçreta:
Art 1~' O ço_ntribuinte, pessoa fisJca, que apurar saldo de imposto de renda em sua declaração
poderá compensá-lo com o valor equivalente ao
saldo de exercícios anteriores _cuja restituição tiver
direito.
___ __
§ 19 Para efeito de compensação, a restituição será convertida em cruzados, tomando por
base a OTN do mês em que findar o prazo para
a entrega da declaração de rendimentos.
§ 29 A opção pela compensação deverá ser
manifestada pelo contribuinte, na própria declaração de rendimentos.

Novembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção U)

Art. 2~ O Poder Executivo baixará os atos neM
cessários à regu1amentaçao desta Lei.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em contrário.
Justlllcaçiio

O presente Projeto de Lei tem por objetivo autcr
rizar a compensação do saJdo do imposto de renda que for apurado na declaração de rendimento
com o valor equivalente ao saldo referente a exer-

cidos anteriores a cuja restituição o conbibuinte
pessoa tisica tiver direito.

Como se sabe, a compensação, segundo dispõem os artigos 156, in~~so n. e 170 da Lei n9
5.172/66- Código Tributário Nacional- é uma
das moda1idades de extinção do crédito bibutário.

Estando, portanto, prevista a compensação no
Código Tributário Nacional, o Poder Público deverá valer-se dela como forma de se anularem reciprocamente os créditos tributários e os crêdftos

líquidos e certos dos contribuintes contra a Fazenda PúbUca.
A utilização da compensação se faz necessária,
sobretudo em relação ao imposto de renda, pois
anualmente milhares de contribuintes_ apuram
saldo a pagar e, por falta de autorização legal,
ficam impedidos de _compensá-lo com o valor
do imposto que lhes pertence, mas que não lhes
foi restituído.
O Projeto, ao autorizar a compensação, procura
evitar antecipadamente que os contribuintes, outra vez, se mobilizem contra o GovernO, por ocasião da apresentação das declarações de rendimentos.
As justas e legítimas recJamações dos contribuintes precisam ser atendidas, sobretudo quemdo se sabe existirem as condições legais para
o atendimento.
Trata-se, enfim, de medida que, em última análfse, contribui para a harmonia entre o fisco e
os contribuintes, devendo, por isso, ser adotada.
Quanto à competência para propor o Projeto,
entendemos que podemos fazê-lo por se tratar
de assunto tributário, e não matéria financeira propriamente dita, e por não implicar aumento de
despesa.
Em face do exposto. Esperamos que os meus
ilustres pares aprovam o Projeto.
SaJa das Sessões, 11 de novembro de 1987.
- Melra FDho-

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 42, de 1987-Complementar
Isenta o fubá. de mUho do Imposto sobre Circulação de Mercadorias.

O Congresso Naclona1 decreta:
Art. 19

É concedida ao Fubá de Milho isenção
do Imposto sobre operações relativas à arculação
de Mercadorias.
Art 2 9 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art 3 9 Revogam-se as disposições em contrário.

JustlOcação
O Fubá de Milho tem seu preço final de venda
controlado pelo Governo, segundo portarias de
Superintendência Nacional de Preços- Sunab.

Todavia, o preço de comercialização da respectiva matéria-prima (o milho) pr-aticamente dobrou
no período de junho a outubro do corrente ano,
conforme se vê dos resultados dos leilões efetuados pela Comissáo de Financiamento da Produção, nas bolsas de mercadorias.
O resultado é que a margem de lucros dos
industriais e dos comerciantes de fubá desapareceu, o que implicará estancar a produção, caso
não ocorra a reversão do quadro descrito.
Como o Góvemo, no interesse da economia
popular, não permite a liberação dos preços de
venda ao consumidor final e, também, como entende que o desenvolvimento da agricultura exige
a manutenção da atual política de preços da Comissão de Financiamento da Produção, a situação aflitiva dos fabricantes e comerciantes de fubá
haverá de continuar, até que sejam fixados tetos
mais elevados para os preços do fubá no varejo,
ou até que ocorra baixa nas cotações do milho
nos leilões da bolsa, ou nas o peraçôes diretas
com os produtores desse cereal.
Enquanto tal nao se der, a única solução para
as dificuldades dos industriais e comerciantes de
fubá será a concessão de alguma ajuda por parte
do Governo, para compensar o prejuízo que a
continuidade de seus negócios com o fubá irá
acarretar.
Uma forma de ajuda, inegávelmente, poderia
consistir na concessão de isenção do lmposto
sobre Operações relativas à Qrculação de Mercadorias - ICM, cuja alíquota atual nas operações
internas é de 17%.
Considera a isenção, sem redução no preço
de venda do fubá, os industriais e comerciantes
desse produto teriam diante de si a possibilidade
de ganhos até 17% do preço final de venda, o
que certamente traria alento novo aos respectivos
estabelecimentos, permitindo-lhes aguardar melhoria do mercado, seja em virtude de tabelamento mais favorável, seja através de baixa no preço
da matéiia~prima (o milho).
A medida favorece também os consumidores,
que continuariam a contar com a presença em
suas mesas de um produto barato e nutritivo.
Cabe ponderar, ainda, que a isenção tributária
não configura matéria de exclusiva iniciativa do
Poder Executivo, pois que o artigo_57, item I, da
Constituição Federal, inclui apenas as "leis que
disponham sobre matéria financeira", sem falar
em matéria tnbutária, como ocorre no artigo 55,
item II.
Proponho. assim, com base no § 2~ do artigo
19 da Constituição Federal, o presente Projeto
de Lei Complementar e espero contar com o decisivo apoio de todos os nobres Congressistas para
darmos um pouco mais de tranquilidade tanto
aos empresários que lidam com o fubá de milho,
como à massa trabalhadora de reduzido poder
aquisitivo, para cuja alimentação esse produto é
essencial.
Sala das Sessões, 16 de novembrO de 1987.
- Leite Claves.
CONSTITGfÇÃO FEDERAL

Art. 19. I:: vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
1- instituir ou aumentar tributos sem que a
lei o estabeleça, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;
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n- estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou interrnunicipais; e
III- instituir imposto sobre:
a) o património, a renda ou os selViç:os uns
dos outros;
b) os templos de qualquer culto;
c) o património, a renda ou os serviços dos
partidos políticos e de instituições de educação
ou de assistência social, observados os requisitos
da lei; e
d) o livro, o jornal e os periódicos, assim como
o papel destinado à sua impressão.
§ 19 O disposto na alínea a do item lU é exten~
siva às autarquias, no que se refere ao património,
à renda e aos serviços vincuJados às suas finalidades essenciais ou delas decorr_entes; mas não se
estende aos serviços públicos concedidos, nem
exonera o promitente comprador da obrigação
de pagar imposto que incidir sobre imóvel objeto
de promessa de compra e venda
§ 2~ A União, mediante lei complementar e
atendendo a relevante interesse social ou ec_onômico nacfonal, poderá conceder isenções de impostos estaduais e municipais.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Os projetes lidos vão à publicação.
O SR- PRESIDE!'ITE (José lgnácio Ferreira)
- Sobre a mesa, Requerimento que serâ lido
pelO Sr. 1~-secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO

N• 240, de 1987
Senhor Presidente
Senador Humberto Lucena,

O Congresso Nacional promulgou em 9 de abril
de 1985, pelo Senhor Presidente Senador José
Fragelli, o Decfeto Legislativo n" 3/85, -que:
"Determina que sejam submetidos à aprovação do Congersso Nacional todos os~ajus
tes, ates e -contratos complementares ao
Acordo sobre Cooperação no Campo dos
UsOs Pacíficos da Enegia Nuclear, assinado
entre a República Federativa do Brasil e a
República Federal da Alemanha, em Bonn,
a 27 de junho de 1975."
O Decreto Legislativo n" 3/85 dispõe:
"Art. 1" O art. 1~ do Decreto Legislativo
n" 085, de 20 de outubro de 1975, que "aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no
Compo dos Usos Pacíficos da Energia Nu~
clear, assinado entre a República Federativa
do Brasil e a República Federal da Alemanha,
em Bonn, a 27 de junho de 1975", passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:
..Art. 1' ·············"-··········..·-·---~
Parágrafo único. Todo ajuste, protocolo,
contrato ou ato de qualquer natureza que
tenham por objetivo implementar ou dar executoriedade às disposições do Acordo refe~
rido no caput deste artigo serão submetidos
à prévia aprovação do Congresso Nacional."
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação,"

Pelo exposto acima, solldto a V. Ex• informar
se o referido decreto legislativo vem sendo cwn~
prido pelo Poder EJtecutivo e, em caso positivo,
quais as informações que já forma prestadas ao

Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 29 de oUtubro de 1987. Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
- Esse requerimento será publicado e inclufdo

em Ordem do Dia, de acordo com o art 239,
inciso VI do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)

-Sobre a mesa, comunicações que serão lidas,
pelo Sr. 1•-Secretário.
São lidas as seguintes
Brasília, 6 de novembro de 1987.

Of.GLPFL-1167/87
Senhor Presidente,

Temos a grata satisfação de cwnprimentar V.
EX" muito cordialmente, ao tempo em que solicitamos seus bons oficies, no sentido de adotar as
providências cabíveis, visando a substituição do
Senador Hugo Napoleão pelo Senador Marco Maciel, como membro titular da Comissão de Relações Exteriores deste Senado Federal.
Sendo s6 o que _se nos oferece para o momento, valemo-nos do ensejo para renovar a V.
Ext nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosas Saudaç_õ_es, -Carlos Chlarelll, U-

der do PFL.
Brasllia, 4..de outubro de 1987.
Oficio n' 291/87- PFL

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Albérico Cordeiro, PFL- -AL, deixa de integrar,
a partir da presente data, a Comissão_Parlamentar
de Inquérito Mista, criada pela Resolução n\' 2,
de 1987, para "Avaliar os Prejuízos da Seca no
Nordeste".
Na oportunidade, indico o nome do Deputado
Antônio Ferreira, PFL- AL, para substituir aquele
companheiro, na referida Comissão.
Renovo a Vossa Excelência, ao ensejo, os protestos do mais elevado apreço.- Deputado José
Lourenço, üder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Serão feitas as substituições solicitadas. (Pausa.)

APresidência recebeu, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, cópia da documentação existente sobre as diversas fases dos
processos de privatização já concluídos e em desenvolvimento, e o registro das atividades desenvoMdas no âmbito do programa de privatização.
Os referidos documentos foram encaminhados
à Comissão especial destinada a levantar o grau
de estatização da economia brasileira e participação das empresas estatais no endividamento
externo e interno do País, onde estarão à disposição, para exame dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
,__A Presidência comunica ao plenário que, nos
termos do art. 45, ln fine, do Regimento Interno,
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deferiu, em 9 do corrente, o Requerimento n9 235,
de 1987, do Senador Nabor Júnior, em que S.
Ex' Solicitava autorização do Senado para parti~
cipãf -âã Delegação do Brasil à quadragésima segunda sessão da Assembléia Geral da ONU.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador João
Menezes.
OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A Assembléia Nacional Constituinte realizou,
ontem, uma s~ssão_ memorável, quando um grupo de 119 Srs. Constituintes apresentou à Mesa
um projeto pedindo a reformulação do Regimento
da Constituinte. Esse fato foi da maior relevância
e pode, na realidade, ter grande repercussão na
vida política deste País. Os que subscrevem o
documento têm por objetivo principal defender
0$ princípios democráticos e, s_obretudo, a vontade das maiorias. Porque não é possível que esta
COnstituinte ou esta Constituição seja feita ou seja
preparada tomando por base e por princípio a
resolução de 47 Constituintes que representam
a metade da Comissão de Sistematização, e todos
sabemos, isso já foi historiado no Senado, como
se_ fo_rmaram essas Comissões e como agiram.
Inclusive, ficou sujeita a um Regimento Interno
de difícil aplicação, apesar dos esforços muito
grarides que foram desenvolvidos pelo nosso amigo e Senador Líder do PMDB, Fernando Henrique
Càfdoso, que, de acordo com as drcunstâncias
momentâneas de uma Assembléia Constituinte
nova que se instalava_. teve muitas vezes que ceder
a pressões ou a interesses de momento e o melhor regimento que ele pôde dar foi aquele que
acabou apresentando à Casa.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Permite V. Ex' um aparte?
OSR. JOÁO MENEZES- Com prazer ouço
V. Ex'.
- O Sr. FemandoHenriqueCardoso-Senac{or, V. EX' mencionou que fui o Relator do Regimento e é verdade. V. Ex' se recordará que, naqueles momentos, havia uma forte movimentação
precisamente porque ninguém aceitava que se
partisse de um texto. Quase a maioria dos que
hoje assinam o pedido de revisão do Regimento
sustentava um ponto de vista contrário ao que
5.!': dl_a_m_avã, então_,_ urna "Comissão de Notáveis",
e foi para evitá-la que demos uma volta tortuosa
e-criamos a Comissão de Sistematização como
uma-concessão intermediária, para que houvesse
algum mecanlsmo capaz de compatibilizar o texto
constitucional. Esta foi a razão pela qual assim
st'f fez. O Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, para atender aos reclamos da Casa,
abriu a destaques e emendas, para todo o Plenárlq, os trabalhos da Comissão de Ststematização
que, por certo, não se circunscreveram aos membros daquela Comissão; qualquer Coristttuinte podia participar, corno, aliás, muitos participaram
da Comissão de Sistematização. Quero dizer a
V. EX' que, no Regimento, nem hoje nem nunca,
existiu a hipótese de 47 pessoas predominarem
sobre a maioria do Plenário. Ao contrário. QUarenta e sete é o quotvm de aprovação na Comissão de Sistematização, mas tudo que ali é votado,
para ir ao Plenário, para ser depois destacado,

requer a aprovação do Plenário. Por conseqüên~
cta~ não estando de .acordo, o Plenário rejeita qual~
quer blulo aprovado na Coinissão de Sistematização. Eram essas as considerações que queria
farer, adiantando a V. Ex' que, pessoalmente, sou
favorável a que se abra possibilidade de emendas,
porque o texto é bastante renovável e, no Regimento, quando se enviasse um substitutivo ao
Plenário, h8veria espaç:õ para eni.endas. Se não
houve agora, é porque aconteceu uma mudança
de sistemática mas sou favorável às emendas porque, a meu ver, democraticamente, temos que
votar. O que não se pode fazer - e ninguém
pensa realmete em fazê-lo - é desconsiderar o
imenso trabalho de centenas de Constituintes e
milhares de brasileiros, de que resultou este projeto ora em tramitação, que espero venha a ser
ainda f!la_!,s: aperfeiçoado no Plenário. O SR. JOÃO MENEZES -

Obrigado a V.

~Ninguém de bom senso poderian ter qualquer

dúvida a respeito do procedimento de V. Ext Felizmente, V. Ex' confrrma a djficuldade que teve em
ser relator. V. Ext aceito~ o carg_o quase que forçosame_nte naquela oportunid~de, o que confirma
~-palavras iniciais que proferimos, corno também
a ressalva que fiZemos a V. Ex' com razão e cer-

teza.
Queremos dizer que a posição tomada pelos
Constituintes, ontem, não é uma posição contra
ninguém, e sim uma posição que não demonstra
a hegemonia de grupos, ou de quem quer que
seja. São Constituintes que se uniram com o único
objetivo, aquele de procurar servir e em busca
de textos consti_tudonaís que representem o pensamento da maioria dos Constituintes, que deve
ser também o pensamento que estão esperando
esses 140 milhões de brasileiros, e não fazer uma
Constituinte fOrçada por lobbies, ou pequenÕs
grupos quaisquer que sejam suas procedências.

O Sr. Jutahy Magalhães -

Pennite-me V.

EX um aparte?

O SR. JOÃO MENEZES --Já o darei a V.
Ex' O fato é qUe essa posição tomada pelos ConstitUinteS,- na-sua iri.áioria, deve ter repercussão nos
trabalhOs da nossa Casa, nos trabãlhoS do Congresso Nacional. Não é possível continuarmos-a
viver como estamos vivendo. O Brasil está em
_\lm regime de verdadeira intranqüilidade. As notí·
cias do rádio,_ da televisão, dos jornais são as mais
teníveis passiveis. Quem abre e lê oS ]OrnaiS fõdos
os_ cna_s;- sente quase que um desalento. Quem
ouve rádio, vê nã televisão os noticiários mais
importantes, como o jornal_ ou o_s repórteres de
1V, ouve todos os dias notícias a respeito da enchente", da seca, da greve, da maconha, da morfina. Noticiam que o "Brasil pode terminar um
órfão do Mundo"; "que a política imposta por
Bresser já virou letra morta'_'; "que o Governo Per-deu as rédeas do controle de inflação"; "tensão
noS presídios"; a fuga da FUNABEM...". Há um
conjunto de circustância_ que estão fazendo com
que a Nação viva em sobressalto, que toó-os vivamoS em sobressalto, em insegurança; cria-se uma
instabilidade e pode ser que um pronunciamento
desta Constituinte, nesta altura dos acontecimentos, tenha uma influência dedssiva em tudo, e
tenha, consE!qüentemente, uma importância na
tranqüilidade que precisamos ter. Pode, quem sabe, reverter esta posição, que possamos todos,
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com trabaJho efetivo, eficaz e real, mudar o aspec·
to tenebroso que se quer dar ao Brasil.

Parece que tudo de ruim está aqui no País;
s6 acontece coisa ruim, porque as coisas boas
têm muito pouca ou quase nenhuma divulgação.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite um aparte?
OSR-JOÃOMENEZES-Ouço, com muita
honra, o aparte de V. EX Senador JutahY Maga·
Ihães.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• está trazendo ao conhecimento do Senado uma ação demo-

crática que um grupo, até majoritário, solicitou
da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte de
uma determinada ação para reabrir a possibilidade de emendas, dentro do jogo democrático.
Infelizmente, quero trazer ao Plenário uma açáo
antidemOcrática.
Lendo o Correio Brazlliense de hoje, há uma
nota que diz:

','Segundo o assessor do Presidente, ele
decidiu suspender o atendimento de todos
os pecUdos políticos, principalmente as nomeações, até a votação de domingo, quando
será decidida a duração do seu mandato.
Qualquer que seja o resultado, a partir da
próxima segunda-feira, Samey começará a
agir de forma diferente, retalhando ou premiando."
Eu não sabia que o Governo era um assunto
particular e que o Presidente teria o direito de
premiar ou retaliar, de acordo com seus interesses
pessoais. Mas, soube também - não assisti porque eu estava ainda preso aqui no Senado que no Jornal Nacional, de hoje, o porta-voz do
Presidente declarou claramente: aquele que votasse pelos 4 anos de mandato seria considerado
inimigo do Presidente.
Pergunto a V. Ex": esse é um ato democrático?
Esse é o respeito à Assembléia Nacional Constituinte?
O SR. JOÃO MENEZES- Eminente Senador, sobre esta notícia que V. Ex" está: lendo, eu
não sei até onde vai a veracidade, mas muitos
têm dito por aí que o Presidente precisa tomar
força, precisa dar um murro na mesa...

O Sr. Jutahy Magalhães- O porta-voz foi
quem declarou hoje na televisão...
O SR. JOÃO MENEZES - Se ele está tomando essas providências, eu acho que são boas,
e é o que o povo espera.
O Sr. Jutahy Magalhâ.. - O porta-voz declarou. V. Ext concorda com ele, é inimigo ou
é amigo, de acordo com a votação.
O SR. JOÃO MENEZES- ... porque primeiro eu não sei se a nota é verdadeira ...
O Sr. Jutahy Magalhâes - O porta-voz declarou na televisão. Se o porta-voz não pode falar
por ele, eu não sei mais o que estão fazendo
no Governo.
-

O SR. JOÃO MENEZES - Quero dizer a
V. Ex" qUe, realmente, o Presideilte da República
tem procurado, com uma paciência franciscana,
levar o Governo à frente, que tem sido dificil porque todos reclamam, todos querem coisas, pedem. Um dos fundamentos principais desses de-
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sajustes, desses desacertos é o PMDB, porque
este Partido -·
O Sr. José Fogaça- V.
aparte?
-

~me

permite um

O SR. JOÃO MENEZES- Eu dou já o aparte a V. Ex", porque o PMDB é o responsável peJo
Governo. Reclama toda hora da situação fman~eira,_que está tudo errado. Quem tem sido Ministro do Presidente José Samey? O PMDB. É o
PMDB que e govema a política. Agora mesmo
nessa questão da discussão da dívida externa o
que acontece? O Ministro mal chega e ainda está
dizendo que vem trazer a notícia,já estava, o PMDB
em pé de guerra, afinnando que não aceita porque não vai para o FMI. Não aceita monitoramento
etc._e_tal. Depois, conversa um pouco com o Ministro da Fazenda e acha que a coisa está seguindo para um caminho razoável, que pode aceitar,
ir devagarinho, e quem sabe até _chegar ao FMI.
É uma lUta terrfvel que o Presidente da República
enfrenta, e acho que esse Presidente da República
tem condições de estadista, senão n~o suportaria
a situ"açâo que está, porque é pressionado de todOs os lados. Vai nomear um Ministro e é aquele
Deus nos acuda, e não é de agora não, é de
muito tempo. Todas as vezes em que quer nomear wna pessoa tem que ouvir o Partido, tem
que ouvir o PMDB; o PMDB não aceita, veta, não
quer. Se _é verdade essa notícia com relaçOO ao
que ele está fazendo- segundo o Senador Jutahy
Magalhães -, vai fazer, o que todo mundo está
querendo que ele faça, inclusive, a classe política.
Mas Isso é uma notícia de jomaJ e eu náo posso
dizer que ela seja verdadeira, mas lhe garanto
que, se realmente ele fiZer isso, a população acha~
râ até bom, e baterá palmas.
-O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX" está sendo
favorável ao autoritarismo, veja que V. Ex!' está
sendo muito claro, é uma posição de V. Ex'!', mas
que é antidemocrática é!
O SR. JOÃO MENEZES- O PMDB é um
Partido inquieto. Agora, por exemplo, há coisa
de 20 días ou 30, todos os Governadores se reuni~
ram. Deram notídas aos jornais, fizeram aquela
festa bancaram "'vedetes~·. prestaram solid_arieda~
de ao Governo Sarney; 5 anos, etc. e tal. Daqui
a pouco já se reúnem e já não é mais aquilo;
já não são mais 5 anos. são 4 anos, eleição imediata e outras Irresponsabilidades.
Agora, o nosso Governador Moreira Franco, cujo lema é trabalho - sabemos que o lema dele
é trabaJho- procura trabaJhar demais e já juntou,
escondidos, alguns governadores; wn se desculpou que foi visitar a tia, o outro que foi buscar
sua senhora, no Rio_ de Janeiro, para fazer oub'a
reunião, para dizer que já não apóia mais, já é
outra coisa. Mas os Governadores estão esquecidos que essa Assembléia está gritando todos
os dias que a Constituinte é soberana, não admite
interferência de ninguém. Os Governadores vão
ter pouca interferência, a não ser aqueles que
têm, realmente, prestígio, porque senao não vão
ter influência porque a Assembléia é independente, a Assembléia NacionaJ Constituinte é soberana
- pelo menos é o que se diz aí nas ruas, é o
que se ouve todos os dias.
Então. essa confusão que os Governadores fa~
zem nao pode prosseguir. Temos, por exemplo,
um homem de grande gabarito, que é o nosso
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companheirO, Senador José Richa; é wn grande
nome, foi Governador. Mas, também, já foi parla~
mentarista, já foi a favor do Governo, de 6 anos,
de 4 anos, arriscou até ser Chefe de Gabinete
Civil. HOje, já quer eleição para o ano que vem.
Estou citando este fato s6 para que os Senhores
vejam qual a dificuldade de governar. Não o estou
citando para fazer acusações a ninguém.
O Presidente da República está aUXIliando o
Governo do Paraná, do Sr. Álvaro Dias. O Governador Álvaro Dias é do PMDB, tem dado sustentação ao plano do Governo Samey.
O Sr. JOSé FOGAÇA - Pellllite V. Ex' um
aparte?

O SR. JOÂO MEriEZE8 - Já o _representante do Paraná ctiz que não é a favor do Governo
Sarney. Só estou citando fatos, não estou critican~
do ninguém, porque acho que cada um pode
fazer o que quiser e entender, estou apenas constatando os acontecimentos que não são noticias
soltas de divulgação e sim fatos existentes.
O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira)
--A Presidência pondera ao nobre orador que
restrinja os apartes, porque o seu tempo se encontra esgotado.

O SR. JOÃO MEriEZE8- Permita-me conceder o aparte pedido.

O Sr. José Fogaça - É que a "proVerbialidade" de V. Ex" é tão generosa que, às vezes,
ultrapassa o tempo. Mas queria dizer que alguns
fatos deveriam ser lembrados por V. Ex' Está lembrando todo aquilo que dificulta a ação do Presidente; que o PMDB cria uma confusão; que há
contradições; há um comportamento paradoxal,
governadores, ministros, parlamentares. Eu gostaria que V. Ex' também lembrasSe que há, por
exemplo, no PFL, ministros que hoje apóiam incondicionalmente o Governo, entre eles o que
assumiu recentemente, o nosso caríssimo colega
Senador Hugo Napoleão, que acaba de ser empossado no Ministério da Educação, e é um homem que está lá vinculado ao Presidente da República; obviamente é presidencialista; obviamente
adota a postura pelo mandato de 5 anos; está
encarreirado na visão e na postura do Presidente
José Sar:ney, mas, ao mesmo terÍlpo, no seu Partido, tem o Líder Senador Carlos Chiarelli, que já
s_e manifesta em favor de 4 anos, quer abandonar
o Governo, está na oposição, e eu reSpeito ã.s
posições de ambos, tanto do Senador Hugo Napoleão como a do Senador Carlos Chiarem. Não
estou criticando, enquanto posição política individual, mas estou mostrando a V. Ex" que deveria
ter também memória, para lembrar essas contradições do s_eu Partido, do PFL, que causa essas
dificuldades imensas ao Governo. O Partido de
V. Ex' se propôs a retirar~se do Governo, se propôs
a sair para a oposição, hoje não sabe se está
á exercendo a Liderança, mas não sabe se é üder
do Governo, ou se é üder da oposição, isto não
está claro para o seu Partido; realmente V. Ex"
tem razão, durma-se com um barulho desse.
O SR- JOÃO MENEZES - Obrigado pelo
aparte de V. Ex", que aqui me faz lembrar, se
não me falha a memória, o Padre Antônio Vieira,
quando ele diz: "Peque, mas peque discretamente".
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É o que V. EX'

O SR. JOAO MEI'IEZE8 - Pelo menos poderíamos ter os nos.sos pecados discretos, de
acordo com o Padre Antônio Vieira. Quero responder ao eminente Senador José Fogaça, memorizando que ele diz- d1,.U111a-se com um bar_u_-

lho desse- que S~ Ex' tem toda r~.o no que_
diz, apenas há uma diferença: O Senador Carlos
Oliarelli nunca foi um homem de impor Isso ou
aquilo ao Governo, tem sido \Jffi grande lider.
Quanto a essa idéia de ser parlamentarista ou
presidencialista, todo mundo tem o direitq d_e es-

colher; estamos falando ê s9t>re a responsabilidade do Governo, para poder tomar este_ Governo factível, porque senão cnmo diz V. _Ex', "durma-se com um barulho desse," repito, essa é
a verdade.
Mas Sr. Presidente, eu teria muito mais coisas
para demonstrar esse quadro de incongruências,
mas o que me traz especialmente a esta _tribuna
é o fato delituoso que se está verificando__ no _Estado de Goiás; está-se: estabelecendo verdadeir~
violência em tomo desse acidente do césio-137.
Hoje, recebi telegrama de um senador_ e amigo,
que muito me honra com a__sua amizade, que
diz o seguinte:.
"Solicito prezado Constituinte manifestação de esdar~imento junto ao seu eleitorado sobre as reais dimensões do acidente
radioativo oconido reCentemente em Goiâ~
nia, de trágicas, porém limitadas conseqüêhcias, visando pôr fim às irresponsáveis especulações e sórdida campanha que continuam fazendo vitimas o povo e a economia
do meu Estado. Como goiano agradeço de
antemão apoio e solidariedade do estimado
companheiro que tem demonstrado sempre
elevado espírito público. Cordialmente, Senador Iram Saraiva"
Veja V. Ex" que a situação de Goiás é realm~n~
terrível, porque toda a sua economia está sendo
paralisada, através de uma publicação constante,
diária, de perigos que já devem estar, hoje, localizados.

Alocalidade de Ca1das Novas permanecia cheia
todas as semanas mas agora, na última sexta-

O SR. PRESIDEN1E (José lgnádo Ferreira)
- A Presidência pediria apenas que_ o eminente
Senador José Richa fosse breve.
O Sr. José Rk:ha- Serei breve, muito breve.
Eu estaya ausente por ~guns minutos, enquanto
o S~nador ~o~o Menezes faJava, e, portantO, ap_ena~__fui _inlormado pelos demais colegas d~ que
_S. Ex' l:tavia me cit4_Ço como extmplo de incoeK
rência. Acho que o Senador João Menezes com~
te uma groseria contra um cÕlega e além do mais
não disse a verdade, portanto, eu gostaria de esclarecer a minha posição. Em nenhum momento
fui presidencialista, e V. EX" perdeu grande oportunidade de dar credibilidade ao resto do seu discur5(), se V. ·Ex' tivesse também correpondido à reali~de dos fatos nesSa questão que me envolve.
~-Y· ~fOr__compulsar os Anais da Assembléia
NacionaJ Constituinte, há de verificar uma emen_da prop_ondo o parlamentarismo, e o parlametar!smo a partir de determinado perfodo, porque
lni!lginef-apenas devêssemos preparar melhor o
País para a prática do parlamentarismo. Entretanto, a presidencialismo exercído da maneira como vem sendo .me fez antecipar a implatação
de um sistema de governo que já é da minha
convicção. Quanto ao problema de haver mudado
~- poSição com relação à duração de mandato,
é porque sou brasileiro antes e, acima de qualquer
outra coisa, não devo lealdade n"Cnhuma a ninguém, não rompi a amizade com o Presidente ·
"José Samey, embora tenha acabado de ouvir na
televisão que quem não votar nos 5 anos será
inimigo pessoa1 de S. Ex'. Eu não rompi, se ele
está rompendo, o problema é dele. Entretanto,
soU mais amigo do Brasil, e é este o meu dever
de lealdade para com o País do que para com
o próprio Presídente, a quem continuo devotando
respeito e_até_afeto. No entanto, não posso deixar
de ana1isar a _crise que nos envolve neste instante,
com profunda preocupação. E antes que essa
crise política, provocada muito mais pelos desacertos do Governo, se transforme numa crise
institud6rial sem dever de lealdade para com o
Brasil, tenho que abreviar a transição e antecipar
a eleição. É esta a minha posição.

O SR. JOAO MENEZES - Obrigado pelo
aparte de V. Ex", mas "amor de mulher de apache
é difícil". Eu não faço nenhuma restrição ao eminente Seiiãdor JOsé_ Richa ser ou não parlamentarista ...
O Sr. José Riclta- Eu me referi à amizade,
nã,o tem nada de ãfnor. Eu gostaria que V. Ext
respeltasse seus Colegas.
-

feira, o ônibus saiu para lá com 4 pessoas. A
produção agricola daquele Estado ninguém quer
comprar, está VIlmente sendo especulada, sob a
alegação de que está estragada essa produção.
Não se pode fazer isto com um Estado promissor,
como é Goiás.
- .
Assomei, hoje, a esta_trífluna, para deíxar minha
inteira solidariedade ao Governador do Estado
de Goiás, o ex-Senad_or_ Henrique Santillo~ assiln
como a todo o EStado de GçiáS. E também para
que cesse, de forma geral e absoluta, essa campanha de degradaç:ão que se faz contra aquele Estado promissor. E preciso que haja mudança, é
precisa que haja realmente um espírito público,
pois não se pode chegar até aquele ponto de se impedir que se instale na Feira da Providência uma barraca referente ao Estado de Goiás,
sob as alegações mais diversas.

-- O SR. JOAO MEI'IEZE8- Não falseei nada.
V. Ex' nãO estava aqui, ouviu na base do "disse
que disse", e veio para o plenária. Se V. Ex'- estivesse a,qui teria ouvido a verdade, eu não falei
nada disso. V. Ex' pode ser parlamentarista, pode
ser o que quiser.

Se V. Ex', Sr. Presidente, permitir, darei o aparte
ao nobre Senador José Richa.

O Sr. José Rlc:ba- Se V. Exl' não falou isso,
se está se desdizendo •••

O SR. JOÁO MENEZES- Mas não há nenhum desrespeito, não é isso. V. Ex!' é que ficou
logo todo milindrado, porque apenas disse a verdade dos fatos.
O Sr. José Richa - Mas V. Ex' falseou a
verdade dos fatos.
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O SR. JOÃO MENEZES -O que eu disse
eu repito: é que V. Ex' já defendeu 6 anos, já
defendeu 4 anos, já defendeu 5 anos, já correu
até o_ risca de ser Chefe do Gabinete Ovi1 do
Presidente da República, isso é público e notório.
OSr.JoséRicha- É verdade. Este é o único
ponto em que V. Ex' tem razão. Eu corri um risc:o:
(Risos.)

0:_ SR. JOÃO MENEzES __:.Mas foi só isso
que eu disse.
O SR. JOSÉ RICHA- Mas, graças a Deus,
eu tenho bom senso.
O SR. JOSÉ MEI'IEZE8 - O que não é pos-

síve~ é manter a ordem, é trabalhar por este País,

e nao ficamos aqui como vedetes, discutindo assuntos que dificultam a ordem normal. Precisa-

mos realmente enfrentar os problemas nacionais
é o que o povo precisa. Para um governo se~
tra_nqüilidade, forçado por todos os lados, até pelo
que se ~izem amigos, fica dificü exercitar a governança.
É por isso, Sr. Presidente, que fiz este pronuciamento, cujo fundamento prlncipa1 era dar a nossa
solidariedade ao Governo de Goiás, que vem sendo espezinhado, e ao seu povo que está sofrendo
os maioreS ataques e dificuldades. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIOErfl'E (José lgnádo Ferreira)
-Concedo a palavra ao nõbre Senador lrapuan
Consta Júnior, como Uder do PMDB, por delegação do eminente Líder Fernando Henrique Cardoso.-

O SR. IRAP<IAN COSTA JÓNIOR (PMDB
- GO. Como Uder. Pronuricia o seguirite discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Antes de mais nada, agradeço, em nome do
meu Estado, ao Senador João Menezes peJa soli~
dariedade que presta ao povo de Goiás, vitima
que foi do acidente já demais conhecido e sobre
o qual me permito tecer ainda algumas considerações.
Voltamos ao assunto para analisar dois fatos:
1) No relatório do Prof. Alfredo Aveline (do Instituto de _Física da Universidade Federal do Rio
Grande da Sul), que, representando a_ Sociedade
Brasileira para o Prgresso da Ciência, esteve em
Goiânia, a convite da ComiSsão Nacional de Energia Nuclear, como observador, há alguns pontos
que gcstariamos de evidenciar, porque são de
interesse geral- interessam aos Srs. Senadores
e aos seus Estados.
Diz ele, no item 11:
"esta despreocupação da CNEN reflete
uma atitude geral dos meios técnicos e científicos de todo País_, que ficaram surpresos
com a dimensão do que pode terminar ocorrendo com a manipulação inadequada de
poucas gramas de Céslo-137."
Nas conclusões. item 2:
"tendo em vista _o exposto nos parágrafos
8, 9, 1O e 11, -~onclui-se que eventos como
os de Goiânia poderão voltar a se repetir,
podendo mesmo já terem oc.orric;lo_ ~m m~
nor esca1a sem serem percebidos."
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Nas conclusões, item 5:
"O exame dos parágrafos 8,

9,

10 e 11

evidencia a central responsabilidade da
CNEN no que tange à legislação e a seu
papel de liderança e condução do setor e
sua fiscalização."

Nas recomendações, item 2:
"É uma tarefa urgente uma análise caso
a caso de todos os usuários de material ra~
dioaUvo no Brasil, bem como -uma investigação cuidadosa do destino que foi dado
a fonte radioativa desativada. Há evidências

de que esse material desativado em muitos

casos não está em lugar seguro e conhe-

matéria que reputo da maior im~rtância. Faria
um apelo aos Membros desta Comissão para que
ela atuasse com rapidez e taJvez pudéssemos dar
uma contribuição ao Brasil, sugerindo, ao final
da ComiSSão~ um projeto de lei que sistem8tizasse
ornado pelo qual a sociedade brasileira fiscalízaria
toda a questão relacionada com_os efeitos nocivos
dO ffiau -uSO~ dos ineios da energia atómica, que
já tiveram ·cõriseqüêbcias tão trágicas para com
o e:staao de Goiás. Embora V. EX' fale em nosso
nome, eu gostaria também de juntar-me as suas
palavras de viva voz.
O SR.IRAP<IAN COSTA JÚNIOR -Agra·

deç:o e concordo inteiramente_ com V. EX'

ddo."
Dizíamos que, além dÕS téçr\iCos que estão traFica claro, e isto queremoS mostrar com base balhando em Goiânia, não há, até agora, qualquer
no relatório do Prof. Aveline, que a responsabi- auxílio do Governo Federal na superação daquelidade da CNEN em acidentes dessa natureza é
las dificuldades.
Todos os recursos utilizados são aqueles que
inegável, que eles podem se repetir e que talvez
até já tenham ocorrido, passando, por serem em o Governo Estadual mobilízou e está mobilizando.
Toda a batalha que o Estado está enfrentando
menor estala, despercebidos.
E um alerta aos Sr. Senadores, para que atuem
contra a má divu1gação_dos fatos, contra a histeria
coletiva, contra o preconceito, contra a cüs_crimijunto ao GOverno Federal no sentido de se instituírem, rapidamente, com ou sem a CNEN, mecanação psicológica e econômica, o Estado a enfrenta- sozinho, Sem respaldo do Governo Federal,
nismos de fiscalização e preverlção que resguardem seus Estados das vicissitudes por que passa
suprindo esta falta de respaldo com a disposição
e a coragem de seu Governador e com o estoio Estado de Goiás.
2) As notas emitidas pelos funcionários da
cismo de seu povo.
Não há sequer e isto vem sendo incessªnteCNEN, ora no Estado de Goiás, e a resposta do
Governo:
-- -mente J)ecüdo à CNEN, até hoje, um planejamento
Emitiram os técnicos da CNEN, no dia 8 deste
da operação de remoção dos rejeitas. Este planemês, urna nota de solidariedade a reivindicações jamento permitiria ao Estado alocar a tempo reCW"SOS, equipamento e pessoal para a operação.
salariais de seus colegas de trabalho do Rio e
Mas não, trabalha-se (com afmco, é verdade) ao
São Paulo, acrescida de reclamações quanto ao
sabor do improviso, e o cr-avemo de GOiâs;eYidenapoio do Governo de Goiás e da Direção da
CNEN, aos trabalhos de removação dos rejeitas
temente, a reboque deste improviso, mas atendendo imediatamente a tudo que lhe é pedido.
radioativos em Golãnia, bem como Contestação
ao inquérito da Polícia Federal -que indiciou um
Não reclamem,_ pois, os técnlcos da CNEN do
técnico (ora trabBihando em Goiânia) quando deGoverno de Goiás, que lhes provenham de tudo
veria ter indiciado o Presidente da CNEN no inque utilizaram atê agOr~. mas sim, como, aliás,
quérito ora aberto em Goiás.
já o fiZeram, de sua própria Dlretoria da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Faço minhas a palavras do Governo do Estado,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas eram as
em nota oficial assinada pelos secretários de Saúde e de Transportes e pelo Superintendente esta- nossas palavras sobre o assunto. (Muito bem! Paldual do Meio Ambiente.
mas.)
E o faço com-o testemunha pessoal dos aconteO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
cimentos.
- Concedo a palavra ao eminente Senador MauQue reclamem os técnicos dã CNEN de sua
rício Corrêa, -como Lrder do PDT
direção acho justo; justíssimo, aliás. É a reclamação de todos nós, goianos, chefiados pelo Govero SR. MAURICIO coRRE.\ (PDT-DF, Como
nador Henrique SantiDo, incessantemente -repelider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
tida desde que detectamos o problema. Vale uma
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
vez mais repetir: à exceçã.o da presença dos técnio-Jonlal do Brasil. em sua edição de anteoncos da CNEN que estão trabalhando em Goiânia,
não há, até agora, qualquer auxílio do Governo tem, publica graves e sérias denúncias contra o
Banco Regional áe Brasília, e dentre as acusações
Federal na superação das dificuldades.
ali arroladas consta que o Governador do Distrito
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per- Federa( -ãutorizou a compra de uma financeira,
mite V. EX' um aparte?
- ----no Rio de Janeiro, de nome Fiança, que se encontrava, ao ser comprada, com a situação de merO SR.IRAP<IAN COSTA JÚNIOR- Con·
cado em pleno êxito, mas que já se encontra
cedo o aparte ao nobre Senador Fernando Henri- inteiramente no vermelhq._ neste momento. E o
que Cardoso.
·
- curioso é que S. EX' buscou em sua terra nata],
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Que- Conceição -do MatóUEmtio e em Belo Horizonte,
ria, em primeiro lugar, agradecer e- solidarizar-me gr8nde parte cios diretores que hoje gerem os
destinos do conglomerado financeiro do Banco
com o telegrama que recebi do Senador Iram
Saraiva, a respeito da mesma matéria, e comu- Regional de Brasília.
E mais grave ainda, Sr. Presidente, é que esses
nicar, em apoio ao que diz V. Ex", que fala em
nome da Liderança, que o Senado criou uma diretores, alguns deles moram no Rio de Janeiro
Comissão Especial de Investigação sobre esta e trabalham na CapitaJ da República, recebendo
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diárias, enquanto outros moram em Brasília, mas
trabalham no Rio de Janelro, recebendo diárias.
Há, em crédito - fiquidação, cerca de 300 mi·
lhões de cruzados, decorrentes de$ses empréstimos, autorizados, inclusive, a políticos que, certamente, marcharam com o Governador no último
pleito eleitoral.
Um desses beneficiários do empréstimo, que
é titular de uma firma na cidade de Araguari, pediu
emprestado ao Banco Regional de Brasília sete
milhões de cruzados. E, hoje, essa importância
já soma mais de trinta milhões de cruzados. O
mais grave é que essa firma requereu concordata
e não tem condições, por não haver garantias
reais, de saldar o seu débito.
O mesmo ocorreu com empréstimos feitos
aqui, na Capital da República, para atender a inte-resses de amizade, e que não foram guarnecidos
oom os percalços necessários, com as garantias
indispensáveis para assegurar a liquidez do pagamento nos seus vencimentos.
Entretanto, embora a noticia tenha sido publi·
cada no Jornal do BrasU de anteontem, anteontem mesmo, com a mesma velocidade com que
S. EX' acaba- de fazer sua quinta viagem ao exterior, nos jatos das empresas brasileiras, publica,
em todos os jornais brasileiros, um farto anúncio,
em que diz que as informações trazidas pelo JOJ"a
na1 do Brasil não são verdadeiras. Ocorre que,
hoje, o Jornal do BrasU reitera essa acusação,
e não s6 repete o que publicou, em síntese, mas
afiança, indiscutivelmente, que os balanços dos
conglomerados são maquiagens perfeitas, na medida em que o próprio Tribunal de Contas do
DistritO Federal dá demonstrações inequívocas
da má administração, da incompetência administrativa dos gestores da coisa pública no Banco
Regional de Brasília.
Sei que inclusive já há solicitação ao Banco
Central do Brasil para que promova uma sindicã_ncia e apure as denúncias formuladas. Como
representante do povo de Brasília no senado, eu
não poderia deixar de trazer mais esta denúncia
aqui, no Senado Federal, a respeito da incompetência demonstrada, da facilidade com que se
abusa da coisa pública, a respeito desse Governo
que só tem a sua legitimidade na amizade pessoal
com o Presidente da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR._ PRESIDENTE (José fgnáclo Ferreira)
__::: Coilcedo a palavra ao eminente Senador V~rgf
lio Távora, que falará pela Liderança do PDS.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Co-

mo Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Vamos, de início, declarar a V. Br' que atendemos a seu pregão de sermos bastante sintéticos
em nossa oração, mercê da premência do tempo.
Trazemos ao conhecimento do Senado Federal
aquilo que o atual Governo, nem sempre muito
exato no cumprimento de suas promessas, está
levando a efeito, através do Ministério da Indústria
e Comércio, no Nordeste, quanto à instalação das
zonas de processamento de exportação.
Semana passada, junto com o ilustre Senador
Mauro Benevides, Senador José Agripino e dezew
nas de representantes no destinos, tivemos o ensejo de, num encontro com S. Ex!> o Ministro José
Hugo Castello Bra":CO, tomar conhedmento e re-ceber de S. Ex" o anteprojeto do decreto-lei que
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será enviado. em exposição de motivos, ao Presi·
dente da República, para que, realmente, se concretize essa aspiração nordestina.
Não somos daqueles que acham tudo rosas
nesse projeto. é: um projeto, Sr. Presidente, que,
depois, inscrevendo-nos em horário nonnal, dis-

pondo daquela hora regu1amentar, traremos aqui

para dissecá-lo nos seus aspectos mais importantes. Mas, desde já, queriamos conclamar todos
os representantes nordestinos desta Casa para
que, embora não tenho comparecido àquela solenidade, tomem conhecimento, do seu texto, critiquem-no no que precisa ser modificado, no que

necessita ser aprimorado e balancem as vantagens com as desvantagens, já que o assunto está
se transformando, no momento, além do centro

de uma controvérsia económica, infelizmente,
uma controvérsia, também, Ideológica.
As zonas de processamento de exportação, tal
qual concebidas, que tiveram como matriz de
idéia os Distritos de Informática de Exportação,
da Lei n~ 7 232, por serem todas elas montadas
pela iniciativa privada e à base, principa1mente,
de capital alienígena, suportando, sem trazer
maiores sobrecargas a nosso já frágil ba1anço de
pagamentos, um combate muito grande do setor
ideológico do aproveitamento ou não para o nosso desenvolvimento, ao capital estrangeiro.
Esta comunicação, fazemos n6s aqu~ que tantas e tantas vezes fomos, digamos, constantes
e insistentes, _críticos da inação do Governo para
com o Nordeste, a fim de alertar as nossas representações, o Congresso de uma maneira geral,
de que algo se abre de horizonte para aquela
região. Não o condenamos e nem o aplaudimos;
examinemo-los! Este é o nosso apelo.

O SR. PRESIDEN'IE (José lgnácio Ferreira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu
de Sousa.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
_ .
Sr. Senadores:
_ _"
Colaborando_ com__ a Presidência, procurei ser
o mais breve possível. Quero apenas comunicar
a V. Ex' e aos meus nobres Pares que, anteontem,
dia 9, fui procurado pelos Presidentes dos vários
sindicatos de trabalhadores eletricitários da Eletronorte, que me vieram trazer um documento
e fazer um apelo. O documento é um pequeno
~ixo-assinado que eles encaminharam ao Presidente da Empresa, Dr. Miguel Rodrigues Nunes,
nos seguintes termos:

CAMPANHA SAL'.RIAL UNIFICADA
El.EIRONORTE -

87

Pará, Maranhão, Amapá, Acre, Rondônia,
Mato Grosso, Distrito Federal
Ct.

n' 196/87
Brasília-DF., 6 de novembro de 1987.

llm11 Sr.
Dr. Miguel Rodrigues Nunes
MD. Presidente das Centrais EJétricas do Norte
do Brasil SA
Nesta
Senhor Presidente,
S•
Vimos por meio desta comuniCar a
1"\<t resultados das assembléias realizadas em

v:

4 e 5-11-87, pelos Sindicatos para deliberação sobre a contraproposta da Eletronorte.
A contraproposta da empresa foi recusada
pelas assembléias realizadas no Amapá, Mato
Grosso, Rondônia, Maranhão e Distrito Federal; aprovada no Acre e Pará, sendo que no
Pará a assinatura do acordo está condicionada ao atendimento das seguintes reivíndicações: não descontar os dias parados; não
haver punições decorrentes das paralisações;
readmissão do empregado Ademir Scardino
Guimarães e tornar sem efeito as cartas de
advertências pela paralização de março/87.
Tendo em vista os resultados apresentados, os Sindicatos signatários propõem a V.
- -S~ a retomada imediata das negociações,
com a diretoria da empresa, para que possamos encontrar uma proposta conciliatória
que atenda as reivindicações dos trabalhadores.
Esdarecemos Que as posições adotadas
pela Comissão de Negociação da empresa,
até o momento e relatadas a seguir tem nos
impedido de avançar nas negociações.
Em 26-10-87 a Comissão de Negociação
apresentou uma proposta de reajuste salarial
de 14,13%, aumento real = 7%, e antecipação de 14,49%, se recusando a discutir
as demais dáusulas da pauta de reivindicações dos trabalhadores. A proposta da empresa e a posição radical da comissão de
não negociar levou os trabalhadores à greve,
como ónlca alternativa.
Em 3-11--87 a mesma comissão apresen~
tou outra contra-proposta, mantendo a posição radica] de não discutir sequer questões
de redação. Essa contraproposta foi recusada pelas assembléias e a seguir retirada
pela empresa que suspendeu unilatera1mente as negociações, instáurando o Dissídio Coletivo e pedindo a ilegalidade da greve.

-A empresa ao adotar essas ãtitliâes conduziu os trabalhadores, inicialmente a greve e
~teriormente ao Dissídio Coletivo.
Considerando. a __exposição dos fatos acima
as entidades sindicais entendem que uma
rodada de negociações com a diretoria da
empresa permitirá a discussão de cláusulas_
como Reajuste Salarial, não punição pelas
paralisações, não desc_onto dos dias parados,
absorção dos PSP's e treinandos bolsistas,
jornada de trabalho, parcelamento do adiantamento de férias e revisão de punições, o
que pode levar as negociações a um bom
termo.
·
Informamos ainda que as entidades sindi~
cais ajuizaram o Dissídio Coletivo, em
30-10-87, com a exclusiva fmalidade de garantir a data-base, sem prejuízo da continuidade das negociações.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar
nossos protestos de respeito e_ consideração.
Atenciosamente, -Seguem as assinaturas.
Em vista disso, e conversando com os líderes
sindicais, interei-me _e me convenci da atitude não
radica] que eles mantinham, porque querem resolver o problema, querem resolver a greve, e
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imediatamente, no dia 9, mesmo passei o seguinte telegrama ao Minisiro das Minas e Energia:
{j_ome; E.xm~ Sr. Dr. Aureliano Chaves
DD. Ministro das Minas e Energia
End: Esplanada dos Ministérios
Gdade: Brasília Estado: DF
Sinto-me no dever:_ patriótico de dirigir a
V. Ex" 1,1m apelo veemente para que deter·
mine à Diretoria da Eletronorte reabra negociações COI]'l os Sindicatos de Trabalhadores
da EmpreSa, no sentido de promover a pronta soh,lção do Dissídio e greve que, desde
26 de outubro passado, vêem perturbando
a comunidade eletricitária e problematizando
a vidas das populações do Norte do País.
Procurado pelas várias direções sindicais dos
trabalhadores da região para assumir o apelo
que aqui faço a V. Ex•, tenho o dever de
consciência de transmitir-lhe a convicção de
que os mesmos empenham-se na não-radicalização da e.ri_se e na imediata solução do
problema. Certo de q'Ue manutenção da recusa de atendimento pela dlretoria da empresa a este apelo importa em radicalizar a situação e dificultar a resolução a todos conve·
niente é _que me animo a dirigir-me a V. Ex'
em nome do alto interesse público com que
estamos todos nós comprometidos. Cordiais
saudações, Senador Pompeu de Sousa.
Lamento que, por enquanto, não tenha recebido resposta de S. EX No entanto, como S. Ex'
é muito ocupado, e, se não me engano, ausentou-se da Capital da República, é possível que
não o tenha rec~bido. No mesmo dia em que
dirigi este telegrama, os líderes sindicais recebiam
do Sr. Miguel Rodrigues Fernandes um oficio,
respondendo àquele apelo que haviam feito, no
sentido de que o próprio Presidente inteMesse,
porque a comissão de negociação estava irredutível. E o Presidente, em dois parágrafos, mostra
claramente a sua posição:
-"~ da minha responsabilidade dirigir esta
companhia, prerrogativa sobre a qua1 não
faço concessões. A situação de des-ordem
que foi instaurada na empresa, paralisada im·
punemente há mais de dez dias, não pode
ser tolerada."

"As circulares anteriormente citadas tiVe-- ram a minha total inspiração e representam
meu posicionamento final."
S. Ex~ usa o pronome pessoal na primeira pessoa do singular nesse tom absolutamente autoritário, o que dá bem o nível do arbítrio e da radica1ização, da intratabilidade com que estão sendo
tratadas as lideranças sindicais na negociação em
que se empenham para resolver o problema, enquanto _que a adm.inisb:;;~.ção parece não querer
resolvê~lo, criando uma situação da maior gravidade para os Estados consumidores de energia
proveniente da Eletronorte.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Iram Saraiva - Sr._ Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira)
- Concedo a pa1avra a V. EX'
-
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O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Para
breve comunicação. Sem revisão do -Õlador.) Sr. Presídente, Srs. Senadores:
Em apenas um minuto, (jUero saudar e louvar,
numa prova de que nem tudo em Goiânia é Cé~
sio-137, a inauguração, hoje, da sede_ do Canal
11, da Rede Manchete-Centro. Ganha, assim,
Goiânia, mais esse veículo de comunicação.
Queremos cumprimentar a Rede Manchete
nesta inauguração, que, embora simples, tem para nós, goianos, um significado muito grande,
pois teremos condições de ver expandir-se, cada
vez mais, não apenas uma Importante rede noticiosa, como também trazer de outros Estados
o desenvolvimento cultural que Goiás tanto pretende e quer. A re<:íproca será verdadeira. Teremos condições de enviar para outros Estados no-

tícias que, espero, não sejam, como vêm acontecendo atualmente nos noticiários, apenas com
reJação ao Césio-137.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENIE (José Ignácio Ferreira)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente,
passa-se à

'É lida a seguinte

Redaçáo Final do Projeto de Decreto
. Legislativo n•13, de 1985 (D' 81/85, na
Câm""' dos Deputados).
O Relator apresenta a redação final do Projeto

dE:> _Decreto Legislativo n 9 13, de 1985 (n" 81/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa, firmado em Brasília, a ]9 de agosto de 1984.
Sala das Sessões, 11 de novembro de 1987.

-Francisco Rollem:berg, Relator.
ANEXO AO PARECER

. ~ Redação 6nal do Projeto de Decreto
Legislativo n"'13, de 1985 (n~ 81/85, na
Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, item I, da Constituição,
e eu,
,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N"

ORDEM DO DIA

Aprova o texto do Acordo Comerclal

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1"-Secretário.

.t: lido e aprovado o seguinte

entre o Governo da RepúbUca Federati~ do BrasU e o Governo da RepúbHca
- Gabonesa, finnado em Brasilla, a 1"' de
agosto de 1984.

O Congresso Nacional decreta:

REQUERIMENTO

Art. 1o É aprovado o texto do Acordo Comer-

N• 241, de 1987
Nos termos do art. 198, alínea ''d'', do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do
Dia, a fim de que as matérias constantes dos
Itens n"s 5 e 12 sejam submetidas ao Plenário
em penúltimo e último lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 11 de novembro de 1987.
-João Menezes- Fernando Henrique Car-

doso.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Aprovado o requerimento, fica feita a inversão
da pauta, conforme deüberado.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)

-Item 1:

cial entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Gabonesa, fumado em Brasma, a 1~ de agosto de 1984.
Parágrafo único. Quaisquer atos ou ajustes
complementares, de que possam resultar revisão
ou modificação do presente Acordo, são sujeitos
à aprovaçãO peJo CongreSSo NacionaL
Art. 29 Este decreto legislativo entra ern vigor
na data de sua publicaçao.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Em discussão a_redaçáo finaL (Pausa.)
Náo havendo quem peça a -palavra, encerro
a discussão.
-Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defmitivamente adotada, dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

Votação, em tumo únlco, do Projeto de
Decreto Legislativo n~'l3, de 1985 (no 81/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Comerctal entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa, flm1ado em Brasz1ia, a 19 de agosto de 1984, tendo,
PARECER FAVORÁVEL, sob

, DE 1987

n• 16, de

1987, da Comissão de Relações Exteriores.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
ordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em votação.·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
Sobre a mesa, redação final da matéria elaborada pelo Relator, Senador Francisco Rollemberg,
que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

-ltem2:
Votação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~ 21, de 1985 (nç 73/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática de São TOmé e Príncipe,
assinado em Brasüia, a 26 de junho de 1984,
tendo,
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 17, de
_-1~87,

da Comissão de ReJações ~eríores.
A êllSC~âo .ciã. matérla fof encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
E_m vo4tção.
Os SfS. SéTi.ãdores qué o aprovam- queiram permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada pelo eminente Sr. Relator, Senador Mauro
Borges, que será lida pelo Sr. Primeiro-secretário.

É lida a seguinte
Redação final do_ Projeto de Decreto
Legislativo n"' 21, de 1985 (D" 73184, na
Cêmara dos Deputados).
O Relator apresenta da redaçáo final do Projeto
de Decreto Legislativo n9 21, de 1985 (n9· 73/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Básico de Cooperação Qentífica e Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Democrática de
São Tomé e Príncipe, assinado em Brasília, a 26
de junho de 1984 .
Sala das Sessões, 11 de novembro de 1987.
-Mauro Borges, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n' 21, de 1985 (n"' 73184, na
Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, item 1, da Constituição,
e eu,
, Presidente do Senado
Federal, promulgo o segujnte
DECRETO LEGISlATIVO N•

Aprova o

, DE 1987

texto do Acordo Báslco de

Cooperação Clentffica e T~cnica entre
o _Governo da RepúbHca Federativa do
Brasll e o Governo da Repúbllca Democrática de São Tomé e Príndpe, assinado
em Brasilla, a 26 de junho de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" É aprovado o texto do Acordo Básico
de COOperação dentífica e Técnica entre o GOver~
no" da República Federativa do Brasil e o GoV_emo
da República Democrática de Sáo Tomé e Príncipe, assinado em Brasília, a 26 de junho d-e 1984.
Arl 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira}
-Em _9.iscussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a paJavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-ltem3:
..
Votação, em turno único; do Projeto de
Decreto Legislativo n9 2.5, de 1985 (n9 88/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Cultural entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos, concluído em Fez,
a 1Ode abril de 1984, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 18, de

. 1987, da Comissão-:- de Relaçõe~ Exteriores.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovãm, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

2806

Quinta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

O SR. PRESIDENIE (José fgnácio Ferreira)

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

-Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada pelo eminente Relator, Senador Mauro Bor-

ges, que será lida pelo Sr. Priineiro-Secretário.

O Sr. JamU Haddad -Sr. Presidente, peço
a palavra pela arde":'.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácto Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, pela ordem.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 25, de 198!5 (n• 88, de
1985, na Câmara dos Deputados).

O SR. JAMIL HADDAD (PDS - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Coerente na decisão que tenho tomado, nesta
Casa, sobre empréstimos externos em d61ares,
quero que conste da ata o meu voto contrário.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto LegisJativo n'~ 25, de 1985 (rt> 88/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Cultural entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino do
Marrocos, concluido em Fez, a 10 de abril de

0~ SR. PRESIDENTE (José lgnácto Ferreira)
-Seu voto será consignado em ata.

1984.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1987.

-Mauro Borges, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação llnal do Projeto de Decreto
Legislativo n• 25, de 1985 (n• 88/85, na
Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, item I, da Constituição,
e eu,
, Presidente do Senado Fede-.
ral, promulgo o seguinte
DECRETO L.EGISU\TIVO
N•
, DE 1987

Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da RepúbHca Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Mar-

rocos, concluido em Fez, a 10 de abrll
de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do_Ae._ordo Cuhural
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino do Marrocos, concluído
em Fez, a 10 de abril de 1984.
Parágrafo único. Quaisquer atos, de que possam resultar revisão, modificação ou emenda ao
presente acordo, são sujeitos à aprovação pelo
Congresso Nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

.

O Sr. Carlos Chlarelli- Sr. Presidente, quero
.que conste também o meu voto contrário:
-

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira)
Seu voto também será consignado.

O Sr. João Menezes Sr. Presidente.

Pela mesma razão,

O SR. PRESIDENI'E (José Ignácio Ferreira)
- Igualmente, seu voto será consignado em ata.
Sobre a mesa, a redação final da matéria, elaborada pelo Relator, eminente Senador Leite Chaves,
que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
Ê lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n•193, de 1987.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n 9 193, de 1987, que autoriza o
Governo do Estado de São Paulo a realizar operaÇão de crédito externo no valor de até US$
174,000,000.00 (cento e setenta e quatro milhões
de d61ares norte-americanos).
Sala das Sessões, 11 de novembro de 1987.
-Leite Chaves, Relator.
ANEXO AO PARECER

O PRESIDENTE (José !gnácio Ferreira)Em discussão a redaçào finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE {José Jgnádo Ferreira)
-ltem4:

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n 9 193, de 1987, que autoriza o
Governo do Estado de São Pau1o a realizar
operação de crédito externo no valor de US$
174,000,000.00 (cento e Setenta e qUatro milhões de d61ares norte-americanos), tendo

menta do Programa de Recuperaçáo de Rodovias
de São Paulo.
Art. 2 9 A operação realizar-se-á nos mqldes
aprovãdos pelo Poder Executivo Federal, inclusive
o exame das condições creditidas da operação,
a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, item n, do Decreto fl'? 74.157,
de 6 de junho-de 1974, obedecidas as demais
exigências dos 6rgãos encarregados da execução
da política econõmico~financeira do Governo Feâél'al, e, ainda, as disposições da Lei Estadual
n9 5.744, de 10 de juJho de 1987, autorizadora
da operação.
Arl _3~ -Esta resolução entra em vigor na data
de Sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Em discussão a redação final. (Pausa)
Encerrada a discussão, a matéria é dada corno
definitivamente adotada, dispensada a votação.
O projeto vai à prómuigaçiio.
O SR. PRESIDENTE José Jgnácio Ferreira)

-ltem6:
Votação, em turno único, do Requerimento
n9 164, de 1987, do Senador Edison Lobão,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regi~
menta Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lêi do _Senado n 9 169, de 1986. de autoria
do SenadOi' Cesar Cais, que altera a legislação da Previdênda Social Urbana.
Em votação..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau_sa)
Aprovado.
O projeto de lei a que se i-efere o requerimento
aprovado será desarquivadQ.

O SR,. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento
n'? 165, de 1987, do Senador Edison Lobão,
solicit,an.do fl:OS termo_s" Q_o_ ~ ~q7 çlo Regi·
menta Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Seriado n 9 192,.de 1986, de autofia
do Senador Cesar Cais, que estabelece percentual mínimo para preenchimento de vagas no serviço público federal, estadual e municipal, por deficiente físico.

Em votação.

Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a realizar operação de empréstimo

externo no valor de até

(JS$

___ _1_74,000,000.00 (cento e setenta e quatro milhões de dólares americanos).
O Senado Federal resolve: _

.

Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo

autorizado a realizar, com a garantia da União,
uma operação de empréstimo externo no valor
nário.
de até US$ 174,000,000.00 (cEinto e setenta e
A discussão da matéria foi encerrada na_ sessão
quatro milhões de dólares americanos), ou o equiextraordinária anterior. Passa-se à votação do provalente em outras moedas, de principal, junto ao
jeto em turno único.
_ Banco Internacional de Reconstrução e DesenvolEm votação.
vimento - BIRD, destinada a auxiliar o financiaPARECER FAVORÁVEL, profertdo em ple-
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_
Os Srs. Senadores que o a piavam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-0 projeto de lei a que se refere o requerimento
aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Item8:

Votação, em turno único, do Requerin'lento
n9·166, de 1987, do SeoadocEçlison Lobão,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n9 220, de 198_E;i, d~ autoria
do Senador Cesar Cais, que dispõe sobre
a construção de cidades de idosos e:dá outras providências.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o apróvam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento

aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-ltem9:
Votação, em turno único, do Requerimento
n~

167, de 1987, do Séiiá"dor Edison Lobão,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n~ 275, de 1986, de autoria
do Senador Cesar cais. que sujeita à apreciação do Senado Federal a escolha dos presidentes e diretores de sociedade de economia
mista.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento
aprovado será desarquivado.
O SR. PRESJDEI'ITE (José lgniicio Ferre~a)

-Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento
n9 224, de 1987, de autoria do Senador hamar Franco, solicitando, nos termos regimentais, informações ao Poder Executivo a
respeito da conta secreta dt~ três.

Em votação.

O Sr. Itamar Franco - ..::r. Prest1ente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- Concedo_ a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco, para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRAI'ICO (PL - MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presjdente, Srs. Senadores:
Nós estamos solicitando ao Executivo algumas
informações sobre a chamada canta delta três.
Como o Senado sabe e sabem os Srs. Senadores também,lque há um de_creto legislativo, promulgado na época pelo .Senador José Fragelli,
em que o Congresso NaCional deveria ser informado de todo o -procedimento na área nuclear.
Eu dirigi também, ao Sr. Presidente do Senado,
ofído nesse sentido, pedindo informações neste
campo.
Mas, essa conta, Sr. Presidente, se reveste de
maior seriedade, porque tudo indica que ela foi
utilizada num programa nuclear paralelo, com total desconhecimento do Congresso Nacional e,
particularmente, do Senado da República.
Nós estamos dirigindo o seguinte pedido: Se
a conta de fato existe ou se existiu? Qual o total
de recursos nela depositado, sua origem e sua
destinação? Quem autorizou a abertura da conta?
Quem estava habititado a movimentar a conta?
Que implicações tinha ou tem com o Programa
Nuclear Brasileiro? E, finalmente, que resultou
apurado no inquérito policial levado a efeito?
E sigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, solicitando todos os atas praticados pela Comissão
Nacional de En.ergía Nuclear, nos últimos 2 (dois)
anos, a partir da data da promulgas:ão do Decreto
Legislativo n9 3 de I 985 -de 9 de abril de 1985,
vínculado à gestão de verbas, aplicação de recur-
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sos, implementação e execuç-ão do Programa Nu-

clear.
Procedemos, outrossim, à apuração de responsabilidade dos gestores e administradores, razão
pela qual esperamos que os Srs. Senadores dêem
apoio a esse requerimento de informações.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o apr0Vé11Tl queiram permanecer_ sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presjdência fará cumprir a deJiberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)

-Item 11:
Votação, em turno único, do requerimento
n<> 236, de 1987, de autoria da Comissão
_Oiretora, solicitando a retirada, em caráter
-- definitivo, do Projeto de Resolução n9 189,
de 1987,_ que altera o Regulamento Adminlstrátivo-do Senado Federal, aprovado peJaRe--Solução n9 58, de 1973, e dá outras providências.

Em votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovãdo. De acordo com a deliberação do Plenário, o
Projeto de Resolução n" 189/87 srá definitivamente arquivado.
O_SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Item 13:
Discussão, em turno único, do Projeto do
Decreto Legislativo n• 26, de I 985 (n• 92/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Técnica e
Oen~fica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Tai1ândia.
(Dependendo de parecer.)
&bre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores, que será Jido pelo Sr. PrimeiroSecretário.

É lido o seguinte

PARECER
N• 20, de 198.7
Da Comissão de Relações Exteriores,
sob"' o Projeto de Decreto Legislativo
n•26, de 1985 (D' 92-B, de 1985 -CD),
que "aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica e CJentíllca entre o governo da RepúbUca Federativa do BnuU
e o governo da TaDândla.., assinado em
BrasJIJa, a<>5 12 dias do mü de setembro
de 1984.
Relator: Senador Carlos Lyra
o- presente Projeto de Decreto Legislativo n9
26,-de 1985,.oriundo da Câmara dos Deputados,
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica
e Cie"ntlfiCã: entre o QoVemo da República Federativa do Brasil e o governo da Tailândia, em Brasília, a 12 de setembro de 1984.
A matéria origina-se de Mensagem do Senhor
Presidente da Repóblica, que, atendendo ao pre-
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ceituado no artigo 44, do inciso I, da Constituição
Federal, submete o_ !:!COrda à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição _de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, onde salienta que "este novo instr!Jmento tem por finalidade estabelecer os princípios básicos a partir dos quais deverá desenvol'!:er~se a cooperação técnica e científica bilateral,
que indui as seguinte ativldades:
a) intercâmbio de_informaç~o técnica e cientifica;
b) a disponibilidade de pessoal técnico para
transferir conhecimento e experiência;
c) o intercâmbio de pessoal técnico para estu·
do e treinamento nos campos técnico e deill:ífico;
d) a implementação -conjunta ou coordenada
de programas, projetos e atividades nos territórios
de uma ou de ambas as Partes Contratantes.
O Acordo cria a Comissão Mista Brasil- Tailândia, órgão de coordenação e execução, constituída por representantes dos dois países.
A assinatura desse Acordo reverte-se da importância para o incremento de cooperação técnica
e cientifica entre.os países signatários. É de particular interesse para o Brasil aumentar a sua presença no Sudeste Asiático, região onde se constata expressivo surto ec:onômico. Delineiam-se alf
boas oportunidades para exportações brasileiras
de bens de capital e de serviços tecnológicos e
técnicos".
O presente ato foi elaborado segundo os moldes de outros Acordos já estabelecidos pelo governo brasileiro com outras nações amigas. Nele,
verificamos o respeito aos prindplos de identidade de tratamento e da reciprocidade.
Nada consta no texto em exame que macule
a soberania interna de qualquer das partes.
Do ponto de vista da política extema nacional,
há interesses importantes a serem atingidos.
Quanto ao méritO que cabe a e"sta Comissão
examinar, nada encontramos que possa ser oposto _ao ato internacional em que~.
Ante o exposto, somos pela sua aprovação na
forma em que se encontra no Projeto de Decreto
Legislativo n• 26,. de 1985.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1986. Cid Sampaio, Presidente - Carlqs Lyra, Relator. - AJoyslo Chaves - AmaraJ Peixoto Jorge Kalume- VIrgílio Távora -Joio Calmon ~ Luiz VIana.
O SR. PRESJDEI'ITE (Josê lgniicio Ferre~a)
-discussão do projeto em turno -único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada. A votação da matéria Proceder-Se-â
na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)

-Item 14:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n• 33, de 1985-(n• I 02/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação no Cainpo
dos Usos Pacificas da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e _o Governo da República
Popular da China, em Pequim, a 11 de outubro de 1984. (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exterio~ que será lido pelo Sr. PrimeiroSecretário.
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PARECER
N•21 de 1987
Da Comissão de Relações ExteriOI'eS,
sobre o Projeto de Decreto Leglalatlvo
n41 33, de 1985 (n' 102-B, de 1985, na
Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Clsos Paciftcos da Energia Nu~
dear, celebrado enb'e o Governo da República Federativa do Brasll e o Governo
da RepúbUca Popular da China, em Pequim, a 11 de outubro de 1984.
Relator: Senadur Carlos Lyra

Cumprindo o disposto no art. 44, inciso I, da
Constituiçâo Federal, o Excelentíssimo Sr. Presidente da República encaminha ao Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação no campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre a República Federativa do Brasil e
o Governo da República Popu1ar da China, em
Pequim a 11 de outubro de 1984.

Acompanhando o documento, envia o Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores
detalhada Exposição de Motivos na qual ressalta

a importância do Acordo, destacando a potencialidade da Repúbltca Popular da China no campo
energético e o grande interesse braslleiro na efetiva vigência do Acordo.
Trata-se de um acordo-quadro, no qual se estabelecem as linhas gerais de cooperação no campo da utilização pacífica da enrgia nuclear, aliás
como já é de praxe da política nuclear externa
do Brasil, haja vista os acordos análogos firmados
com a Venezuela, a Espanha e a Argentina. Tais
acordos são altamente positivos e vão ao encontro
dos modernos postulados do Direito Internacional
no que concerne à cooperaçao tecnológica entre
os pafses. o que serve para aproximá-los e integrálos em uma mesma realidade desenvolvimentista.
A Câmara dos Deputados, acolhendo uma
orientação que partiu desta Casa, em acordo cultural de 1973, insect1.1 o parágrafo único ao art
19 do Projeto de Lei ora apreciado. Nesse parágrafo, acertadamente, submete as eventuais modificações futuras do acordo à apreciação legislativa o que, dada a natureza genérica do mesmo,
é altamente recomendável. Esta tendência, que
já se tem acentuado nos inúmeros acordos quadro fumados pelo Brasil recentemente, é de
grande importância institucional, porque reafirma
o poder desta Casa.
Pelo exposto, manifesto-me pela aprovação do
presente Projeto Legislativo.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1986. Cid Sampaio, Presidente - Carlos Lyra, RelaJorge Kalume - Lourival Baptista
tor -

João Calmon- Milton Cabral- Aloyslo

Chaves - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Discussão do Projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
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O SR. -PRESIDErfi'E (José lgnácio Ferreira)
-Item 15:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n? 36, de 1985 (n9 51/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Comercial entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica do Paquistão, concluído em Brasília, a 18 de novembro de
1982. (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores que será lido pelo Sr. 19-Secretárlo.
É lido o seguinte:

PARECER

N•22de 1987
Da Comissão de Relações Exteriores,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo
- n' 36, de 1985 (n? 51-C-CD), que ..aprova
o texto do Acordo Comerdal entre o GoM
- vemo da RepúbHca Federativa do Brasn
e o Governo da RepúbHca Islâmica do
Paquistão, concluido em Brasilla, a 18
de novembro de 1982".

Relator: Senador Carlos Lyra
Em cumprimento ao disposto no art. 44, inciso
I, da Constituição Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da República, General João Figueiredo, submeteu à apreciação do Congresso
Nacional, a 21 de março de 1982, o texto do
Acordo Comercial entre o Governo-da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Islâmica do Paquistão, concluido em Brasília, a
18 de novembro de 1982.
Acompanha o texto uma exposição de motivos,
subscrita pelo então MJni_stro das Relações Exteriores, que informa ter sido o mencionado instrumento jurídico celebrado com o objetivo de fortalecer e diversificar o coriléfciO entre- o Brasil e
o Paquistão, "no contexto dos esforços brasileiros
de aproximação com os países asiáticos por meio
do adensamento das relações bilaterais".
A leitura atenta do documento, ora sob nossa
anâlise, revela que ele indica meios tradicionais
de intercâmbio bilateral, ao lado de outros instrufT)entos de agillzação das transações entre as Partes interessadas.
E, deste modo, além do ~Iássico favorecimento
de operações e entendimentos a curto e longo
prazos entre empresas, da concessão de licenças
âe· irhportação e êxpOrtação e da cláusula da nação mais fãvorecida, introduz métodos mais modemos de dinamização do comércio, tais como:
i!l5=entivo a visffas empresariais, rea1izações de feiras--e exposições em ambos os países e reuniões
de uma Comissão de Representantes, realizadas,
sempre que necessário, alternadamente, no Brasil
__
e no Paquistão._
Por outro lado, em recente visita a Islamabad,
pôde o nosso Chanceler afirmar que o "potencial
para essa cooperação bilateral é especialmente
promissor" e que nossas operações comerciais,
tanto na área do comércio físjco como na de
servfços, colaboração cientifica e tecnológica e
participação recíproca em projetos de desenvolVimento, já estão em curso ou em vias de materializar-se.
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Diante do exposto, entendemos que o Senado
Federal também deve apressar a tramitação desta
matéria, de modo a tomar efetivas para os nossos
países, as cláusulas tão promissoras deste documento, negociado por duas nações amigas desejosas de desenvolver, estender e forta1ecer o seu
intercâmbicf bilateral com base na igualdade e
no beneficio mútuo.
Conseqüentemente, e na forma regimental,
opinamos pela aprovação do presente acordo bilateral, nos termos do Projeto de Decreto· Legislativo n~ 36, de 1985.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986.
-Cid Sampaio, Presidente- Carlos__ Lyra, Relator - Alaor Coutinho - Maurício Leite Afonso Sancho -

Machado -

Saldanha Derzl -

Matta-

João Calmon.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra , encerro
a discussão.
·
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-_á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)
-Item 16:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n• 5, de 1986 (n• 104/85,
na Câmara do_S_ Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Técnica,
Científica e Tecnológica entre o GOverno da
República Federativa do Brasil e o Governo
_, __d_aRepública Dominicana, assinado em São
Domingos, a 8 de fevereiro de 1985. (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores que será lido pelo Sr. -1.,-Secretário.
É lido o seguinte

PARECER
N• 23, de 1987
_ J)a Comissão de Relações Extt9iores,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n' 5, de 1986 (n' 104-D, de 1985, mi
Câmara dos Deputados), que ..aprova. o
Texto do Acordo de Cooperação Técni-

ca, Científtca e Tecnológica entre o Governo da Repú:bUca Federativa. do BrasD
-e o Governo da República Dominicana~
~slnado em São Domingos, a 8 de fevereiro de 1985"-

Reiatoi:. Seriitdor Carlos Lyra
A Mensagem Presidencial n., 255, de 1985,
atendendo ao disposto no art. 44, inciso I, da
Constituição, submete à apreciçaão do Congresso Nacion_al o texto_ do Acordo de Cooperação
Técnica, Científica e Tecnológica firmado entre
o Governo da República Fed_erativa do B(asil e
_
o Governo da República Dominicana.
A matéria vem acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores na qual encarece a aprovação
da matéria nos seguintes termos:
"O Acordo tem p-or fim promover a cooperação e/ou a pesquisa conjunta para o desen-
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volvimento de setores específicos científicos, ·
técnicos e tecno16giocos de maior interesse
comum. Com esse objel:ivo, as atividades a

serem implementadas, sob a égide do presente Acordo, poderão assumir as moda1i-

dades de intercâmbio de informaç~ e de
implementação coordenada ou conjunta de
programas e/ou projetos de pesquisa científica, desenvolvimento técnico e tecnológico,
com vistas à adaptação de técnicas e tecnolo-

gias a condições espedficas, e à aplicação
dos resultados a processos de produção."

Trata-se de um acordo quando nos moldes
usualmente adotados que remete para posterio-

res negociações a defmiçâo das áreas especificas
de intercâmbio e cooperação.

Os ajustes opera-

clonais a serem conduidos diretamente entre os
órgãos governamentais dos dois países ou mes-

mo entre entidades privadas especificarão as fontes financeiras e demais detalhes necessários à
implementação do pactuado. Em boa hora a Câmara dos Deputados determinou que os ates sub-.
seqüentes sejam submetidos à aprovação do
Congresso Nacional (parágrafo único d.o artigo
1" do Projeto de Decreto Legislativo n~ 05, de

1986).
Será organizada uma Comissão Mista para prc>o
ceder:
a) à revisão periódica das áreas prioritárias de
cooperação;
b) à formulação de programas de atividades;
c) ao exame da implementação dos atas e ajus~

tes pactuados;
d) à: formulação de recomendações indusive
no tocante aos programas em via de execução.
Os bens, equipamentos e materiais emprega~
dos na implementação de programas e projetes
específicos serão isentos de quaisquer tributos
e, ao término da operação, serão devolvldos ao
fornecedor.
Os naCionais das Partes Contratantes designa~
dos para participar da cooperação bilateral goza~
cão dos seguintes benefícios:
a) visto ofidal grátfs, válido pelo prazo da sua
missão no país receptor;
b) isenção de impostos e demais gravames
para a importação de objetos de uso doméstico
e pessoal, destinados à primeira instalação, desde
que o prazo de permanência no pa1s receptor
seja superior a um ano; e
c) isenção de impostos quanto aos salários e
vencimentos pagos pela instituição remetente.
Julgamos oportuno e conveniente que o Brasil
amplie o intercâmbio com as demais nações do
hemisfério. O presente instrumento poderá contti~
buir significativamente para o progresso e o de
senvolvimento dos dois povos.
Ante o exposto, e nada havendo que possa ser
oposto à iniciativa no âmbito da Comissão de
Relações Exteriores. opinamos pela aprovação do
8

Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de I 986.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986.
- Cid Sampaio, Presidente. - Carlos Lyra,
Relator.-AlelGindre Costa-Amaral Peixoto
-Joio Calmon - Ctulos Lyra -Saldanha
Derzl- Matla-Mac:hlldo- Mauricio LeiteMonso Sancho- Lourlval Baptista_
O SR- PRESIDENIE (José lgnáclo Ferreira)
-Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)

o

Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se.-á na sessão seguinte, nos termos re·
gimentais.

O SR. PRESIDENIE (José lgnácio Ferreira)
-Item 17:
DiscUssão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legisl~vo n9 7, de 1986 (n9 99185,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto de Acordo Internacional Relativo ao Serviço de Radiodifusão em Ondas Médias, fir·
mado pelo Brasil em 19 de dezembro de
198t_ por ocasião da Conferência Administrativa Regional de Radiodifusão em_ Ondas
Médias (Região 2), realizada no Rio de Janei·
ro. (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

É lido o seguinte.

PARECER
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O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- Passa-s_e à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se~á na sessão seguinte, nos tennos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)

-Item 18:
Discussão, em twno único, do Projeto de
Resolução n~ 192, de 1987, de autoria da
Comissão Diretora, que dá nova redação ao
§ 1~ do art. 405 do Regulamento Adminis~
trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~ 58, de 1972. (Dependendo de pa-

recer.)
Nos termos do art. 69 da Resoluç_ão n9 1, de
1987, designo o eminente Senador Alfredo Cam
pos para proferir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
8

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG.

N• 24, de 1987
Da COmissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 7,
de 1986 (n~ 99-B, de -1985, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo
lriteiTtacional relativo ao Serviço de Rádiodi~
fusão em Ondas Médias, finnado pelo Brasil,
em 19 de dezembro de 19a1,"poi' ocasião
da ConferênCia Administrativa Regional de
Radiodifus~o em Ondas Médias (Região 2).
realizada no Rio de Janeiro.
Relator: Seitador Amaral Peixoto
Em conformidade com o art. 44, J, da Constituição, o Exm9Sr. Presidente da República enviou
ao CongressO- Nacional o texto do Acordo Interna~
Clonai relativo ao SeJViço- de Rádio Difusão em
Ondas Médias, firmado pelo Brasil em 19 de dezembro de_1981, por ocasião da Conferência Ad~
mirifStratival<efiional de Radiodifusão em Ondas
Médias (Região 2), reaJizada no Rio de Janeiro.
Conforme exposição de motiVos do ilustre Ministro das Relações Exteriores, ta] Acordo realizado no âmbito da União Jntema.cional de Telecc>o
municações, UJT, da qual o Brasil é membro, bus~
caro. estabelecer medidas para a melhor utilização
da_ taxa de freqüênci_a atribuída ao Serviço de Radiodifusão em Ondas Médias em todos os páÍSes
das Américas.
Considerando a natureza e os propósitos do
Ato Internacional celebrado pelo Poder Execu!]vo
e que ora se apreci~ nesta Casa, qual seja o esta~
b_cledmento de medidas técnicas uniformes em
distintos países c:om a finaJidade do aperfeiçoa
mente dos _sistemas de transmissão radiofônica,
não nos resta senão, enaltecendo a medida, votar
favoravelmente.
Isto posto, manifestamos o nosso voto de aprovação ao projeto de decreto legislativo que se
apresenta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986.
-Cid Sampaio, Presidente-Amara! Peixoto,
Relator- Alexanclno Costa- Saldanha Dem
-Joio Calmon- Ctulos Lyra- Malta Machado - Mauricio Leite - Monao Sancho
- LourlvaJ BaptlotL
8

Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
.
De iniciativa- da douta Comissão Diretora do
Senado Federal, vem a exame__ da_ Comissão de
Constituição e Justiça o presente projeto de resolução, dando nova redação ao § 19 do artigo 405
do Regulamento Administrativo do Senado Fede~
ral, aprovado pela Resolução n~ 58, de 1972.
Pretende~se estabelecer nova limitação ao valor
da d_i~_tia_ !I que faz jus o servidor da Casa pelo
comparecimento às sessões extraordinárias do
Senado Federal e conjuntas do Congresso Nacio-naJ, de que trata o caput do art. 405 do Regula~
mento Administrativo.
O objetivo principal da proposição é, na realida~
de, dentro da conveniência administrativa da Ca~
sa, aproximar o valor da diária dos funcionários
do Senado ao valor da dláría percebida pelos Ser~
vidores da Câmara dos Deputados.
O Projeto ê constitucional, jurídico e lavrado
em boa técnica legislativa.
Nada há, portanto, que iniba a tramitaçãO normal da matéria, razão por que somos pela aprova.~
çâo do Projeto.
É o parecer.

S.M.J.
O SR. PRESIDENIE (José lgnácio Ferreira)
-

O parecer condui favoravebnente ao Projeto.
à discussão do Projeto, em t~mo úni~

Passa~se

co.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
A votação da matéria proceder~se~á na sessão
seguint~.

nos termos regimentais.

O SR- PRESIDENIE (José lgnáclo Ferreira)
-Item 19:
Ofício n9 S/45, de 1987 (nç 53/87, na ori~
gem), relativo à proposta para que seja rerratificada a Resolução n9 38, de 1987, que auto-rizou a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00. (De~
pendendo de parecer.)
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Nos termos do art. 6? da Resolução n? 1/87,
designo o eminente Relator, Senador Leite Chaves, para prorerir o parecer sobre o Oftcio$-45/87.

O SR. LE11E CHAVES (PMDB -PR. Paro
proferir parecer.) -

Sr. Presidente e Srs. Sena-

dores:
Com o Ofício "S" 45 de 1987, o Sr. Prefeito
. Municipal de Campo Mourão (PR), solicita a rerra-

. tificação da Resolução O" 38, de 11 de maio de
:1987, que autorizou aquela Prefeitura a contratar
: a operação de crédito n_o valor _cQrrespondente
·a Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Passa-se à discussão do Projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a_ di§;cus~ão.
A votação da matéria proceder-se-á._ na pessão
seguinte, nos te~os regimentais.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 195, DE 1987

Rerratiftca o Projeto de Resolução

ltem21:
Discussão, _em turno único, do parecer da
Comissão de_ Constituição ~_)ustiça sobre
a Mensagem n? 229, de 1987 (n~ 382/87,
na origem), de 22 de outubro de 1987, pela
qua1 o Senhor Presidente da República submete à deliberação do SeJJado a escolha do
nome do General-de-Exército Haroldo Herichsen da Fonseca para exercer o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga
reserva aos oficiais_-generais da ~a do Exército, aberta em decorrência da aposentadoria
do Ministro General-de-Exército Heitor Lulz
Gomes de Almeida.

.

--

"Art 19 É a Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR), nos termos do art 19 da
Resolução n 9 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000 (oitenta mil) OTN,
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.,
este na qualidade de agente financeiro da
Cãixa Económica Federal, destinada à execução de obras de infra-estrutura urbana,
compreendendo: galerias de águas pluviais
e pavimentação asfá1tica, no muntcipio, obedecidas as condições _admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo".
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer.

--

-

-_As ma.t~~ constap.tes d9s itens 20" e 21 da
pauta da presente sessão, nos termos da ãlínea
h do art 402,do Regimento Interno, deverão ser
apreciadas em ~ssão secreta.
·
.
_ Solicito aos Sel"lllqres func!onários as providên-_
cias necessária.s a, fam ge que s_eja respeitado o
dispositivo regimental.

n~

-i

IX1RANTE O DISCilRSO DO SR. ÁUREO
MELLO, O SR. JOSÉ IGNÁOO FERREIRA,
PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE, DEIXA A
CADEIRA DA PRESIDÉNCIA, Q(JE É OCU·
PADA PELO SR. FRANCISCO ROLLEM·
BERO. saPLENTE DE SECRETÁRIO.

ae

(A sessão transforma-se em secreta às 22
horas e 30 minutos e volta a ser púbJica às
. 22 horas e 36 min1,1tos.)

38 de 1987.
O Senado Federal resolve:
Art. )9 O art. 19 da Resolução n? 38, de 1
de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
~dação:
---

o

SR. ÁUREO MEUO PRONUNCIA DISCWISO Q{JE, EIY7REGilE À REVII5ÁO DO
ORADOR, SERÁ PilBilCADO POSTERiORMENTE

20:

Disc_ussão, em turno únic_o,_ do parecer da
Cóií1i~~~
-Constituição e JuStiça sobre
~ Mensgem n" 228, ·de l987 (n9 381187, na
origem), de 22 de OutUbro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à dellberação do Senado a escolha
do nome do General-de-Exército Jorge Fre-·aerico Machado_ de Sant'Anna para exercer
o-cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada aos oficiais-generais
da ativa do Exército, aberta em decorrência
da aposentadoria do Ministro General-de-Exército_ Júlio Chagas Nogueira.

financeira~

. mente viável.
, Examinando o- processado, verifica-se que,
·com a atualização monetária requerida, o endivi:damento da Prefeitura Municipal de Campo Mau, rão (PR) permaneceria contido nos limites fiXados
:pelos itens, razão pela qual dispensam-se quais:quer formalidades adicionais. até mesmo porque
a operação em tela ainda não foi contratada e
'não houve modificação no padrão monetário Objeto do financiamento.
. Genericamente, entendo que as autorizações
concedidas aos Estã_dos_e Municípios pelo Senado Federal em cruzados, sem a necessária correspondência em OTN, que ainda não foram contratadas, devam ser rerratifkadas, sem malares exigências, já que não se muda a essência, a natureza
e nem as condições fimmceiras reiàis das operações.
No mérito, a matéria Já recebeu o referendum
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alcance sóclo-econômico
para aquela munidpa11dade.
Assim sendo, nos termos da Resolução n" 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurídico
e constltuciona1, nos termos do- seguinte!

Concedo a· palaVra ao nõbi'e Senador Áureo
Mello.
.
.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Feri-eira)
~Item

:doze mil cruzados).
_.
.
: Trata-se, portanto, de um SJ'mples suprimento
· Legislativo que permitirá ao pleiteante controlar
: a referida operação de crédito sem o ônus da
:desvalorização da moeda, a fim de que o projeto

·a ser financiado continue técnica e
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O SR. PRESlDENIE(JOSê-IQnáCíO Ferreira)
~

Seitdo evidente a fal.ta de quorum, a Presi~
dênda adia a votação das matérias.
Por igual motivo, os Projetas de Resolução n9
194, de 1987, e de Lei da Câmcira nç 216, de
19_85, constantes, respectivamente, dos itens 5
e· I2 da Ordem do Dia, em faSe de votação e
por depender de votação de requerimento, ficam
com a apreciação adiada para outra oportunidade.
- O S-R. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
.....:_·c::oncedo a palavra ao eminente Senador Leite
ChaveS.
-

O SR. LE11E CHAVES (PMDB- PR) -Sr.
Presidente, em virtude do visível cansaço do Plenário, declino da palavra.

- () SR.--PRESIDENlE (José Ignácio Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Hadad. (Pausa.)
S. Ex' declina da palavra.

-

-O-SR. PRESIDENTE (Francisco RQUemberg}
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio

Bezerra.

O SR. AUÚZIO BEZERRA (PMDB - AC.
Pronuncia o següínte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria de fazer um registro, apeSar do adiantado da hora. Como têm sido raras as sessões,
~Vida aos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte,- temos mesmo assim que fazer as
comunicações.
Sr. Presidente, ouvimos agora há pouco, neste
plenário, a defesa, por todos os Senadores que
aqui se expressaram, de uma empresa pública,
quando se fala tanto ern privatização e se pretende
privatizar qualquer empresa, independentemente
de ~a apreciação _do_ bom desempenho que
ela tenha como empresa pública, como é o caso
concreto da SNAPP, atuai ENASA, na Amazônia.
Mas esse canto tem sido muito bem arques·
trado, Sr. Presidente, sobretudo neste momento
histórico em que o Brasi1, com a responsabilidade
que tem de ser a segunda Nação do Continente
americano, e nesta ocasião, em que elaboramos
a Constituição que procura criar os mecanismos
apropriados para oferecer à população o instru·
mental adequado para as transformações na es·
trutura económica e social, com vistas ao desenvolvimento integrado e_ harmonioso da população.
Nesse s_en_tido, Sr. Presidente, considero que
esse caso da privatização na Coilstltuinte- gosta·
ria de citá-lo para início do registro que faço não procede o tão decantado e exemplar funcionamento _da empresa privada em vários ramos,
_h~ja_ vista - e é do c:onhecimento da opinião
públicã - as inúmeras falências .de_ .conglomerados económicos nos últimos anos__. mostrando
total incapacidade e, mais do que isso, a desones·
tidade dos órgãos dirigenteS daqueles que detinham recur_so da economia popular, gerendando
de maneira criminosa, o que resultou em grandes
tombos, como se pode bem registrar na expres·
são popular, levando re<:ursos da classe média
que fez economia e jogou dinheiro nesses em·
preendimentos, confiando nos seus funciona·
mentes como órgãos que pudessem merecer a
credibilidade popular.
Só para citar um exemplO: o Sul Brasileiro, ban·
Co que foi adquirido depois de um golpe desse,
depois da injeção de capital que fez o Governo
f~deral, obtendo o seu controle acionário, tem
hoje um desempenho extraordinário, registrado
pela imprensa e comprovado pelo Banco Central.
Há outro_s exemplos do caminho da privatização
que gostaria de citar, Hoje, f~a-se em privatização,
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por exemplo, da Petrobrás, um monopólio estatal
que é símbolo da dignidade nacional, que foi ar·
rancado nas praças públicas com a mobilização
do povo brasileiro. Mas fala-s~ em privatizá-la.
E claro que, quando se fala nisso, não é com
o intuito de dar um bom funcionamento à empresa. Trata-se do jogo -que sempre existiu dos grandes monopólios internacionais para controlarem setores met mignon da economia. Para

justificar o acesso ao controle destes setores
apresentam a empresa pública como incapaz.
Tanto a empresa pública quanto a empresa
privada podem ter péssimo desempenho, mas

apontamos, tanto numa como noutra, bot:n desempenho. Então, não se trata de termos uma
empresa priVada totalmente desqua1ificada, nem
de uma empresa pública desqualificada, mas
apontamos casos de empresas públicas e privadas bem qualificadas. Como exemplo de empresa
pública, citamos o Banco do Bras~, a própria Petrobrás, a Enasa, e tantas outras que merecem
o respeito, a admiração e a tranqUilidade de que
conduzem, lio interesse do pOVo brasileiro, com
segurança as suas respectivas áreas de atuação.
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar esta oportunidade, nesta sessão, para fazer um r~gistro,
que nós não podemos desconhecer, no momento
em que se discute a situação do Brasil, quando
o debate é tão intenso e os lobbles das grandes
empresas multinacionais, como as que recebi em
meu gabinete - empresas multinacionais como
a lBM. a Shell e a Esso, ..e oi:Jtras- (azendo uma
verdadeira carga contra a Assembléia Nacional
Constituinte, quando, a Comissão de Sistemati·
zação, apenas regulamentava que a distribuição
do petróleo - que sabemos é o ftlet mlgnon
da economia - deveria ser feita por empresa
nacional aberta ao capital estrangeiro, mas sob
o controle adonário de empresas nacionais e que,
assim, estavam se_ considerando expulsas. Jsso
demonstra a intolerância do capital multinacional
em se subordinar ao capital nacional, e essa medida, que foi aprovada na Comissão de Sistematização, não _está em absoJuto colocando fora do
País o capital estrangeiro, mas está colocando
o capital estrangeiro sob a tutela e a coordenação
dos interesses nacionais. Isso é outra coisa, Sr.
PresidenteJ
O Sr. Áureo MeDo- V~ Ex"' me permite um
aparte?
O SR- ALUÍZIO BEZERRA aparte a V.~

Concedo o

O Sr. Áureo MeDo- Nobre Senador Alufzlo
Bezerra, quero me solidarizar inteiramente com
as considerações de V. Ext A distribuição do petfó..
leo refrnado é realmente uma reivindicação antiga
do Brasil. Essa é uma medida nacionalista do
maior significado e da maior importância. V. EX'
está enfocando com muito patriotismo e grande
nacionalismo essa decisão da Comissão deSistematização. Foi uma decisão patriótica dessa Comissão. Aliás, quero dizer a V. EX, Comissão pela
qual não morro de amores, porque tem ela, às
vezes, características que são bastante prepotentes e alijadoras de outros companheiros Parlamentares~ que vêem em aJguns de seus componentes tentativas de pequenos reizados na área
legislativa. Mas essa dedsão da Comissão de Sistematização foi uma das decisões que a absolveram de qualquer pecado. E queira Deus, quei-

ram os fados que o Plenário da Constituinte tenha
o suficiente idealismo para manter o que ali foi
determinado porque, reaJmente, é só dessa maneira que o povo brasileiro conseguirá a sua
emancipação. O retino do petróleo, a distribWçao
do produto devidamente aperfeiçoado é uma das
fontes de enriquecimento e o seu monopólio pelo
Governo dará oporb.midade a que o País tenha
um _lucro formidável e a sua população venha
a receber as vantagens advindas desse lucro e
não da remessa desses lucros para o exterior,
não do derrame do dinheiro brasileiro para a sangria e o sugamento de povos externos. O nosso
País, no momento em que, com um passo desse,
caminha para a regularização da remessa de lucros para o exterior, está se engrandecendo .e
dando um atestado da maturidade política e intelectual de todos os seus filhos e dos s~us Parlamentares.

O SR- AiafziO BEZERRA- Agradeço, nobre Senador Áureo Mello, o seu aparte e incorporo-o ao meu pronunciamento pelo enriquecimento e brilhantismo que traz, como de praxe tem
sido a atuação do nobre Parlamentar, tanto antes
na_ Câmara como hoje no Senado da República.
Gostaria de salientar mais alguns pontos da
análise que faço neste plenário, com a tolerância
de V. Ex" mesmo com o avançado da hora, colTí
relação a outro ponto, que diz respeito ao _problema da tecnologia. Hoje, na Comissão de Consti~
tuição e Justiça, da qual sou membro, apreciá~
vamos o projeto de lei do solta~. que justa~
mente tem por base a defesa da tecnologia nacional no· setor da informática.
Lemos nos jornais de ontem e de hoje, as ameaças que_ partem dos Estados Unidos, para uma
retaliação imediata ao Brasil na sua comercialização de produtos com os Estados Unidos, pelo
simples fato de a indústria nadonai começar a
produzir peças de reposiç!o e peças que serão
utilizadas na montagem de computadores, aqui
no Pais, não mais importando das matrizes ameri~
canas.
Diante disso, Sr. Presidente, é necessário que
veja -a arrogância de um país como os Estados
Unidos, que detêm 75% da produção e da comercialização, em softawaree em todo o mundo, ficando para os dema1s pafses apenas 25%. Om
país em via de desenvolvimento como o nosso,
que tenta ter apenas uma minúscula parcela, ao
entrar com esta, diante do gigante que detém
75% da produção e comercialização, sente-se
ameaçado, pois como está estampado nos jornais
de hoje, os Estados Unidos nem Jrão discutir, passarão direto para a retaliação. Imagine, Sr. Presidente, qual é a arrogância do capitaJ imperialista
norte:-americano diante dos países subdesenvolvidos, quando se expressa, diante de um país como o Brasil, dessa man~ira. E é nesse sentido,
Sr.J'residente, que quero, nesta sessão levar o
meu irite9ral apoio ·à posição do grande líder peruano Alan Garcia Perez, pela sua coragem e patriotismo, com que tem enfrentado ali, além dos
Andes. Com a sua coragem, que é hoje sinónimo
de latino-americanismo, o nobre e grande presidente· Alan Garcia Perez, com a sua juventude,
procura se apoiar, procura se inspirar no sentimento libertário do povo latino-americano, quando assume a posição e coloca em risco o povo
peruano, diante das garras ameaçadoras do impe-
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rialismo norte_..americano. quando diante da situação da dívida externa que todos estamos ameaçados. Inclusive nós, aqui no Brasil, que decretamos
a moratória parcial da dívida de repente, já esta~
mos· sendo pressionados para retomar ao FMI.
Daf por que queremos aprofundar o debate e
o apoio do povo brasileiro, para defendermos firme posição de não submissão às imposições do
capital multinacionaL
Pois, Sr. Presidente, quero saudar, nesta noite,
neste avançado da -hora, a posição do nobre Presidente Alan Garcia Perez, quando teve a coragem,
com o apoio do parlamento peruano, de fazer
a. estatização do sistema bancário do Peru, ou
seja, o controle acionário de todo o sistema ban~
cárie das seguradoras, para colocar a massa de
capitais submetidas _ao programa de desenvoi~
vimento do Peru, de maneira a impedir as saídas
de capital que estavam sendo praticadas pelos
bancos, num verdadeiro complô contra a economia peruana.
Nesse sentido, a decr_etação da estatização do
sistema de bancos do Peru foi, em primeiro lugar,
uma açâo do Presidente encaminhada ao Con·
gresso peruano, aprovada na Câmara e no Senado:
Sr. Presidente, é _o exemplo dos parlamentares
peruanos que merecem o respeito, hoje, de todos
os parlamentares do Brasil e da América Latina,
por esse gesto de rumação da nacionalidade, do
comprometimento com o povo, da seriedade do
compromisso histórico. Tenho certeza de que é
por ar que vamos, ao tomarmos atitudes como
essa, encontrar verdadeiro êxito na defesa segura
dos interesses econômicos, sodas e políticos, harmónicos com a soberania do povo peruano, com
a soberania do povo latino-americano.
Por isso é que, aqui no Brasil, neste instante,
quando apreciamos questões, similares na Constituinte, na defesa de questões como essa do monopólio estatal de distribuição do petróleo, de
questões, como por exemplo, essa pequena questão da Enasa e outras tantas questões, encontramos um ponto de comunicação e solidariedade com o povo peruano. E como, na próxima
semana, a partir do dia 15 ao dia 20, estará insta~
Janelo-se o Parlamento Latino-Americano, em Lima, e estando convidado para participar deste
Encontro, levarei, daquilo Brasil e dos parlamentares brasileiros que estão solidários com a posição da defesa dos interesses do nosso povo, diante da ação ameaçadora de retaliação do imperialismo americano, no caso do software, no caso
de outras medidas que defendem os sagrados
interesses nacionais, levarei, dessa parcela considerável de bravos parlamentares, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, a solidariedade
ao nobre e corajoso Presidente Alan Garcia, símbolo, hoje, da luta de todos os latinos-americanos
pelo progresso do seu país, na defesa intransigente dos direitos s~grados do seu povo, para
que o desenvolvimento se dê em obediência aos
interesses, em primeiro lugar, do povo peruano,
do povo latino-americano, para que o nosso trabalhador não esteja forçado a trabalhar, para atender
a voraz ganância do Sistema Financeiro Internacional, exigihdo que se pague a dívida externa,
com base em critérios que o povo não pode pagar
e, se o fller, morrerá de fome, pagando a dívida
aos banqueiros internacionais.
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F'maJizo a minha intervenção com maiores detalhes daquilo que é o espírito e o objetivo do

meu pronunciamento nesta noite.
A decisão do Presidente do Peru Alan García
de estatizar o sistema fmanceiro ho país, também

deve ser analisada como um exemplo multo per
deroso para a grande maioria dos pafses latino--a~
maricanos, e particularmente para o Brasil.
O governo peruano tomou a decisão de esta~
tizar os bancos exatamente porque estes, controlando o principal da riqueza peruana, recusavamse a investir no país, o que proporcionaria o desenvolvimento da produção, o incremento do mercado interno, a geração de empregos, o aumento
do poder aquisitivo do povo, todas essas premissas arquinecessárias para o progresso daquela
nação andina. Entretanto, demonstrando sua atitude retrógrada, de insensibilidade social, os bancos preferiam concentrar essa riqueza em sua
ganância, investindo-a tão-somente na especulação financeira, negando créditos à pequena empresa (como no Brasil, as mais necessitadas de
créditos), e, além disso, buscavam controlar a frágil economia peruana, através do domínio aclonário de cerca de 330 empresas de variados setores de atividades.
A reação das parcelas mais readonárias da sociedade peruana à estatização dos bancos foi furiosa. Os jornais, expressando a voz das minorias
privilegiadas daquele país, fizeram e ainda fazem
inscrupulosa campanha contra a dedsão governamental. Alguns banqueiros mais renitentes, desesperados com a possibilidade de virem a assistir, pela primeira vez na vida, recursos financeiros
serem direclonados para atividades econômicas
de interesse social, chegaram ao ponto de fazerem greve de fome, de donnirem em seus antigos
bancos, impedindo o -cumprimento da decisão
governamental, aprovada por maioria democrática no Parlamento daquele país. Acusam o governo de ser antidemocrático. Mas a estatização foi
aprovada pelo Parlamento, os parlamentares foram eleitos pelo voto democrático, não existem
parlamentares biônicos e o próprio Presidente da
Repúblfca foi eleito pelo voto popular. A conclusão
é que, para os banqueiros, tudo aquilo que não
signifique mais lucro, mais privilégio para eles,
não é democrático. -No Brasil, essa campanha reacionária contra
a estatização dos bancos, também encontrou eco
nos jornais mais conservadores, entre eles "O Estado de S. Paulo", que fabricou inúmeros editoriais, e abriu for:çosamente espaço para os oponentes da dec!são do Presidente Alan García, entre
eles o escritor Vargas Uosa, o mesmo que ataca
o governo da Nicarágua, o mesmo que foi recebido, há alguns meses, pelo Presidente dos EUA.
Ronald Reagan, para um jantar íntimo. Não é de
estranhar, portanto, ~que ele seja contra a estatização.
Não existe outra via para o desenvolvimento
dos países atrasados, a não ser pela via da estatização do princípal da ec:onomia. Afarmam os setores mais conservadores da sociedade que a estatização é ineficiente-em si, que ela gera ineficiência.
Para exemplificar a sua argumentação, citam o
Inamps como mbdelo de ineficiência da estatização. Não podia existir argumento mais pueril. Em
primeiro lugar, porque a estatização que existe
no Brasil ainda é feita sob mentalidade privativista,
com administração privativlsta, sem controle de-
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_m_Qç;rático dos trabalhadores. Em segundo lugar,
porque, apesar de todas essas características n~
gativas que a estatização tem no Brasil, ninguém
-pode negar que, sem que fossem estatizados setores essenciais da economia, esta não teria tido
o- grande impuJso de industriãlização que teve,
especialmente a partir do Governo Vargas. São
as multinacionais, os trustes imperialistas os
_ maiores inimigos da estatização, exatamente porque para eles o objetivo fundamental é impedir
o desenvolvimento de qualquer país da periferia
da economia capitalista, mantendo, assim, a sua
dominação.
Além disso, é preciso lembrar que foi exatamente através da estatização da economia que
países atrasados,, pobres., dependentes do imperialismo até alguns anos atrás, conseguiram sair
da miséria.
o exemplo de Cuba, da Argélia,
da Síria, da Ubia, da China Popular, onde mais
de um bilhão de pessoas não conhecem mais
o pavor da fome. on-de está a ineficiência da estatização? Ou acabar com a fome, com as doenças
de massa, com o analfabetismo, com a mlséria
social, como em todos esses países que optaram
pela estatização, não é demonstrar eficiência? Perante a História esta é a mais importante eficiência!!!
Portanto, o Presidente Alan García merece a
solidariedade de todos aqueles que na América
Latina, nos países atrasados, lutam para que haja
progresso sociaL Ao decidir-se pela estatização
dos bancos, o Peru está levantando uma discussão muito importante para toda a América Latina,
onde a economia privada já demonstrou sua incapacidade para resolver os problemas mais fundamentais, possibilitando às massas trabalhadoras
o direito de viver com dignidade, em condições
de plantar e de colher, em condições de trabalhar,
de morar, de estudar, uma economia onde o ser
humano seja o principal, e não a lucrati.vidade
de meia dúzia, como é o· pensamento dos que
combatem a estatização da economia.
Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

t

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
ea:rnpos:O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Noventa e oito anos de República comemoramos agora, com o espfrito cívico que, em todas
as datas históricas, leva-nos a cultuar o passado,
na busca de uma sensação de segurança para
nosso- presente e uma réstia de esperança para
o futuro.
No limiar do primeiro centenário da Proclamação da República, olhamos para trás, caminhamos através da História pela estrada trilhada por
nossos antepassados e chegamos, finalmente,
aos dias atuais.
E perguntamo-nos, Sr. Presidente e Srs. Senadores: O que fizemos? Onde chegamos? Que fazemos agora?
A proclamação, em 1889, da República dos
Estados Unidos do Brasil, pelo Marechal-de-Campo Manuel Deodoro da Fonseca, foi apenas o
colher de um fruto, já suficientemente amadurecido na estufa de tramas urdidas nos bastidores
de uma Monarquia que, em nosso Continente,
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constituía-se em corpo estranho e artificial. Tão
artificial que a ela referiu-se Rojas Paul, então Presidente da República da Venezuela, por ocasião
da proclamação de nossa República, dizendo:
"Acabou-se a única República que existia na América: o Império do Brasill"
Muitos são os historiadores que, ainda hoje e
através dos tempos, bus_cam explicar, ou interpretar, as causas que desestabilizaram o antigo
regime.
Existem os que responsabilizam a abolição da
escravatura pela queda, logo no ano seguinte,
do regime monárquico. Mas há outros, que discordam de tal teoria, como, por exemplo, Ivan
Lins, ao dizer que "a fraqueza da Monarquia não
decorreu da abolição. Esta é que proveio daquela,
e os próprios abolicionistas ficaram atordoados
com a maneira pela qual se efetuou, porquanto,
entre os políticos, era opinião corrente ser mais
fácil eliminar-se a Monarquia do que suprimir-se
o cativeiro".
Outros estudiosos da História do nosso País
culpam, ainda, a questão religiosa apelidada de
luta "Epíscopo-Maçônlca", travada na área diplomática, pelo declínio em que mergulhou o Império do Brasil.
Existe, também, uma terceira questão, usualmente --acUSada de colaborar para a queda da
Monarquia: a questão militar. Não se deveria, aliás,
citá-la no singular, visto que as questões militares
foram diversas, naquela época, somando-se para
criar, nas classes armadas, um clima de desassossego e tensão.
Resta-nos então, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
indagar qual a questão que, na verdade, motivou,
há quase um século atrás, a mudança do regime
vigente.
Diriclmos, senhores, que nenhuma das questões pode ser considerada responsável, isoladamente, pelo ato de Deodoro. Já dizia Montesquieu
que "as repúblicas acabam pelo luxo, as monarquias pela pobreza". E, na verdade, o regime manárquico já vinha, há tempos, empobrecendo-se
em vários de seus aspectos, desgastando em seus
Ideais, visto com indiferença pela nova geração,
incapaz de mobilizar o interesse popular.
Foi a debilidade, portanto, de um Império já
sem altemativasde esperança, que levou ao soçobro da Monarquia, ao enterrar doS sonhos-de uma
nobreza esquálida, acomodada, incapaz de acender o entusiasmo em si mesma.
Foi o povo desesperançado, foi a massa humana unida na construção do futuro, foram os homens de visão daquela época, foi tudo isso que
erigiu, na surdina ou de público, a República nascida frágil em seus débeis vagidos, crescida lncer;.
ta no turbilhão de revoltas ou de opressão, amadurecida, hoje, no sonho da Democracia, nas esperanças colocadas na Assembléia Nacional Constituinte.
Estamos aqui, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS,
como guardiões do passado e construtores do
futuro. QuaSe cem ãrios ·após O atO decisivo deDeodoro, ainda sentimos, Sobre nós, o Pes_O da
incerteza do amanhã; ainda escutamos o clamor
do povo que exige direitos jamais conquistados;
ainda estremecemos ao som de nossas consciências, bradando pela justiça prometida e nunca
concedida.
Paremos por um instante no tempo, senhores,_
em busca do equilíbrio, da verdade, na maturi-
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meu contemporâneo na Faculdade de Medicina

tamos para sermos os autores dessa CohstftuiçOO

do Terreiro de Jesus, em Salvador, onde se for-

dade, do desprendimento, de tudo que

que deverá desbravar novos caminhos para ~um
mou em 15 de dezembro de 1937.
- ~Médico, especializado em urologia, montou seu
povo sofrido e expectante.
Encontramo-nos etn uma encruzilhada de nos- _çqnsultório e começou a trabalhar no Hospital
sa História. O passado nos olha do alto da sabede Cirurgia. Anos depois fez curso de Radiologia
daria dos que já erraram e aprenderam. O Futuro
em São Paulo e, ao retornar a Aracaju, tomou-se
aguarda, impaciente, na insegurança dos que ain-

raç[iologista do Serviço de Radiologia do Hospital

da ensaiam os primeiros passos. E riOs, faZedores
da História, temos hoje, em nossas mios, a reg..
ponsabilidade de construir a ponte que transportará a experiência de ontem para adubar o verdor
dos anos que virão. Muito bem!
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel.

de arurgia e, posteriormente, da Secretaria de
Saúde do Estado, trabalhando no Centro de Saúde Serigy,
Concorreu à cátedra de Biologia do Instituto
de Educação Rui Barbosa e aposentou-se em
1967.
Ao ser criado o SES!, Clóvis Conceição paSsou
a ser radiologista do Serviço Social da Indústria.
Casado em 1968 com Dona Maria Emilia Feli.rola Soares, o Dr. Clóvis éoriceii;âO, depois dos
70 anos sofreu dois sucessivos enfartas e levado
a_ São Paulo para _tratamento, faleceu no dia 6
de agoSto d,e 1987.--

OSR.MARCOMACIEL(PFL-PE.Pronunda o seguinte discurso) -Sr. Presiden~, Srs.
Senadores:
Em recente congresso relizado em Santiago,
no Chile, foi reeleito, por unanimidade, para presidir a Associação Latino-Americana de faculAmigo dileto, quando fui Governador de Sergidades de Odontologia-Aiafo _ cargo que vem
p_e, reconhecendo a sua competência e tirocínio,
fiz-lhe um convite para integrar, como Secretário
exercendo desde dezembro de 1983 _ 0 ilustre
Professor pernambucano Edrízio Barbosa Pinto,
Estadual, a minha equipe.
uma das mais altas expressões no campo da
Todãvia, em virtude dos compromissos assuodontologia em nosso Pafs_
midos com os seus clientes, Oóvis Conceição
declinou do meu convite.
Além do Brasü, integram a diretoria dessa conceituada entidade internacional profissionais de
Homem de bem, correto, estimado e admirado
odontologia do Peru, Argentina, Chile, Guatemala,
por todos quantos tiveram o privt1égio de conhePorto Rico, Bo!Ma e México.
---cê;_lo, é com muita saudade que, comovido, regisPor sua ativa presença na vida acadêmica, o
tro 0 falecimento desse ilustre amigo e -colega
Doutor Edrizio Pinto tem conseguido aglutinar
que soube honrar a sua profissão e a sua terra,
no seio daquela instituição todas as tendências
sempre gozando do melhor conceito possível, em
ideológicas da docência odontológica latino-amevirtude da sua integridade moral.
ricana.
-Envio sua digna eSpOsa, Dona Maria Emma
Membro do Conselho Deliberativo da Coordee à família enJutada, sinceras condolências e as
nação e Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Suexpressões do meu profundo pesar.
perior do Ministério da EducaçãQ-C'apes, o ProFmalmente, requeiro a incorporação ao texto
destas sucintas considerações do artigo anexo,
fessor Edrízio Pinto vem exercendo, com dedicação e competênda, a Presidênciada Associação
-de autoria do Professor Manoel Cabral Machado,
BraSileira- de Ensino Odontológico e a Direção
publicado pelo Jornal da Cidade, em sua edição
da Faculdade de Odontologia de Pernambuco,
de l3 de setembro de 1987.
da qual é idealizador e fundador e a cujo ensino
soube emprestar suas qualidades de administraDOCUMEi'ITO A Q(JE SE REFERE O
dor que o tomaram um centro de ensino respeiORADOR EM $EI) Di$CrJRSO:
.
tado em todo o País e no estrangeiro, a ponto
DR.
CLÓVIS
CONCE!ç:AO
de ter sido escolhido para sediar o Centro LatinoAmericano de Educação Odontológica.
Seus cursos de graduação, especialização,
Manoel Cabral Machado
mestrado e doutorado vêm formando, anualmenJá um mês passou que faleceu o amigo Dr.
te, inúmeros alunos que se destinam ao exercfclo Oóvis Conceição. Disse amigo, embora disperso
da profissão em toda a América Latina.
fora nosso convívio, tal a diversidade em nós de
Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
centros de interesse. Nos raros encontros, porém,
as palavras com as quaís desejava registrar meu
conversávamos como velhos companheiros. Areregozijo, como representante de Pernambuco
cíproca simpatia re_suhara, talvez, de ter sido eu
nesta Casa, e como brasileiro, com a alta distinção amigo e colega dos seus irmãos, W1lson e Waque acaba de ser conferida a uma das figuras
shington, no Colégio Salesiano. Wilson Conceimais ilustres da odontologia do meu Estado e
ção, aluno brilhante e caráter firme, já rapaz intedo Brasil.
grou-se no Banco do Brasil, construindo carreira
Era o que tinha a dizer. Muito bem!
sólida, e Washington faleceu cedo, ainda menino,
e estou a lembrar o seu sepultamento. O outro
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
irmão menor, Antônio, especializara-se em Jín~
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
guas, tomando-se, depois, radialista _da BBC, em
Baptista.
Londres, durante a 2• Grande Guerra e, hoje, faz
O SR. L(){IRIVAL BAP11STA (PFL -SE. carreira diplomática - dizem-me.
Qóvis, contudo, vim a conhecê-lo, quando aqui
Pronuncia do seguinte disCW'So.) ___,.Sr. Presidencheguei formado em Direito, no início de carreira,
te, Srs, Senadores:
Nascido em Simão Dias, a 20 de inaio de 1913, na Administração, Magistério e depaís Política. Admirava-o pela mansidão e sizudez. Agora, depois
faleceu no dia 6 de agosto, o Dr. Oóvis Conceição,

a
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de morto, procuro descobrir-lhe o passado, especialmente, valendo-me das informações do seu
colega, amigo e compadre de filho, Dr. José Aloysio Andrade, e ainda as da sua família.
Clóvis é dos Conceição, de Simão Dias, nascendo em 20-5-l913, filho do Sr. Quintino José da
C6ilceição- e D. Maria do Espírito Santo Conceição. Vizinho dos tios Marcos do Espirita Santo
e D. Eulina do Espírito Santo, quase que_ fora
criado pelos tios. Quando 'esses se mUdam para
Aracaju, trazem o sobrinho a fim de estudar. Aqui,
freqüentou o colégio do Prof.Evangelino de faro,
concluindo o curso primário. O Ginásio oú os
preparatórios, realizou-os no Atheneu Pedro ll,
provavelmente. Diz-me Dr. Aloysio Andrade que
não foram colegas de turma, pert~nceram, porém, ão Tiro-de-:.Guerra -n~ 160, do-Atheneu. Há,
mesmo uma fotografia dos dois, fardados, no Tiro-de-Guerra.
- Em 1932, está o jovem Oóvis Conceição, em
Sal'lci.dor, com outros sergipanos, participando do
Curso de Preparação do Vestibular do Prof. Adolfo
Diniz Gonçalves, de origem sergipana, os Diniz
Gonçalves de Laranjeiras. Vencendo o vestibular
da Faculdade de Medicina, os quatro sergipanos
sempre estudam juntos, no quarto de Hotel ou
de pensão de Aloysio Andrade. São os acadêmicos: Oóvis COnceição, Áureo Brito, Waldir Andrade, Aloysio Andrade e, às vezes, Adalberto Dantas. Nessa época, Clóvis residia no Hospital Sanatório de Mont Serrat, em ltapagipe. Os quatro divi·
diam entre si os pontos, faziam pesquisas na Biblioteca da faculdade, e um ensinava aos outros_
Deste modo, venceram as dificuldades, desde o
J9 ano, a começar por Anatomia, dos Professores:
Eduardo_Diniz Gonçalves (o Biriba) e Rafael Meneses. Em 15--12-1937, na Faculdade de Medicina,
do Terreiro de Jesus, formam-se sete sergipanos:
José Aloyslo Andr~de, Adalberto Dantas, Augusto
do Prado Franco, Aureo Brito, Lourenço Mesquita,
Clóvis Conceição, e Waldir Andrade, sendo paraninfa o Prof. Fernando José de São Paulo. Parece-me ter assistido a essa formatura.
Formados, quase todos retomam a Aracaju.
Clóvis, especialista em Urologia, abre consultório
e inicia trabalhos no Hospital de Cirurgia. Anos
depois, seu amigo Dr. Augus.to Leite, lhe sugere
realizar um curso de Radiologia, em São Paulo,
com o s-ergipariO Dr. Ranulfo Prata, também cêlebre romanci$a. Após alguns meses em São Paulo, habilitado na nova especialidade, volta a Aracaju, tomando-se o radiologista do SeJViço de Radiologia do Hospital de Crrurgia.
Posteriormente, com os amigos e colegas pres-.
tam concurso no lAPC (hoje INPS): Clóvis (racfiologia), Waldir Andrade (Ginecologia) e Aloysio Andrade (Clínica Médica). Aprovados, trabalham no
Instituto. Clóvis, ainda, fez concurso para a cátedra
de Biologia do Instituto de Educação Rui Barbosa,
aposentando-se em 1967. Ê também radiologista
da Secretaria de Saúde do Estado, servindo no
Centro de Saúde Serigy. Criado o Sesi, Clóvis
deixa a Cirurgia, vindo a ser oradiOlogista do
Serviço Social da Indústria.
Calmo e competente, e assim admirado e querido pelos colegas, médicos e professores, Clóvis
Conceição, embora talentoso ·e coito, recusa a
cátedra de Fisiologia, quando da fundação da Faculdade de Medicina de Sergipe, apesar da insis~
tência do seu amigo Dr. Antônio Garcia Filho,
Secretário de Educação e õrganizador da nove!
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Es<:ola. É que o Dr. Qóvis, apesar de professor
habilitado em Ciências Biológicas, não se julgava
suficientemente preparado para ensinar numa Fa~
culdade Superior.
Por esse tempo, dividia a vil:la entre as aulas
e as suas radiografias. Na Escola Normal, as normaUstas lhe revoavam a cátedra - solteiro que
era o professor. E nas radiografias procurava pelas_
sombras descobrir os ma1es profundos dos seus
clientes..
_
__ _____
__________ .

Em 1968, na plenitude da idade, mortos que
estavam os pais, inclusive os adotivos, resolveu
casar com D. Maria Emília Felizola Soares, wna
prendada moça das nossas melhores famílias (ir-

mã do meu saudoso amigo Dr. Walter FeUzola,
tão tragicamente falecido com ÇJ_ esposa, num desastre de automóvel quando vinha de Salvador
visitar a progenRora}. Casaram-se e-muito felizes
viviam. Gostava de vê~los, formando um par har~
monioso - Maria Emília fazendo~o venturoso
com todas as suas doçuras, enquanto Clóvis re~
maçava com a esposa adorada.
Quase vinte anos estiveram casados, cercados
do carinho da família, sobremodo unida e soli~
dária.
Oóvis, porém, apesar de manso, possuía alma
sensitiva. Tudo lhe fazia vibrar o coração. Depois
dos 70 anos, chegaram os avisos. Veio o primeiro
choque no coração emo_tivo. Apesar dos cuidados
e desvelos de Maria Emília chegou outro enfarto.
Depois outro mais violento, Dilaceraram então
o par harmonioso, recolhendo o Dr. Clóvis na
UTI do Hospital São Lucas, enquanto a esposa
aflita vigiava-o na esperança e na oração. Agravados os males, resolvem_ levá-lo a São Paulo. Antes
fui visitá-lo e senti as apreensões da família. Afinal
viajaram. Tudo (ora, porém, inútil, em São Paulo.
Em terra distante, em Hospital estranho, isolado
numa UTI, longe das carícias da esposa, o amigo
nãQ_resistiu.
(Não sei, mas acho, seja uma UTI a antecâmara
da morte. Da minha parte, prefiro morrer, em
minha· cama, junto aos meus - esposa, filhos
e amigos-, como sempre se morreu, do que
falecer numa UTI, entre fios, canudos, estrepes,
agl;llhas... e solidão.)
Morto em São Paulo, no dia 6 de agosto de
1987, sob o pesar e o pranto da esposa e dos
familiares, Dr. Oóvis Conceição retomou a Aracaju, que o recebeu com tdste~a e mágoas.
Não sendo da minha faixa etária, era, no entanto, homem da minha geração (conceito de Julian
Marias) e o tempo aproximou as nossas idades.
Firme nas posições, leal aos amigos, apesar de
moderado e manso, possuía, contudo, caráter
afinnativo e personalidade, exigindo sempre respeito às suas convicções e atitudes.
Enquanto envelhecia, perdendo a saúde, deixara _as atlvidades médk:as, aposentando-se. Sempre ao lado da esposa, porque um casal feliz,
freqúentavam a sociedade- -e- oS atas religiosos,
até o deseniance fatal.
Dr. 06vis fora um homem d~ fé e com Maria
Enlília deram exemplo de harmonia conjugal, corno sempre ele dera exemplo de eficiência e de
dedicação às responsabilidades com as s_uas _excelências d'alma.
Hoje, falecido, com estas palavras presto-lhe
uma comovida homenagem. Pensando na sua
existência de honradez, de trabalho e, sobretudo,
de mansidão, lembro uma bem-aventurança de
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O _Sermão da Montanha, do Evangelho de São
Mateus: "BemMaventurados os mansos porque
possuirão a terra"'. E se o Dr. Clóvis possuiu a
terra, _agora, possuirá, também, o reino dos céus,
porque os pacíficos serão chamados filhos de
Deus.
Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista,
O"Sr. Francisco Roiiemberg, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é Ocupada pelo Sr. José ignácio Ferreira,
J?-VfCe~Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco RoJiemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB_- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs._ Senadores:
Na dupla condição de parlamentar e de proftssional da área de saúde, tenho çompareddo, mais
de uma vez, a esta tribuna, para _expor minhas
preocupações e advogar projetas meus, referentes ao precariíssiri':io setor da saúde pública.
Desta feita, o que motiva novo pronuciamento
meu é a palpitante matéria jornalística, veicu1ada
pelo ..0 Estado de S. Paulo" sob o titulo: "Brasil
doente, conseqüência da fome".
Nele, mais uma vez, esse valoroso jornal paulis~
tano, fiel à missão da Imprensa de debater os
problemas nacionais e de manter a opinião pública informada e devidamente alertada sobre sua
magnitude, retraça-nos, em corpo inteiro, o panoramaatuaLda saúde no Brasil.
Fundamentada _em cuidadosa pesquisa apoiada em indicadores colhidos nas melhores fontes
e enriquecida com os depoimentos e opiniões
de renomados especialistas em saúde pública,
a matéria em epígrafe logra o impacto pretendido,
não tanto por retratar <::om fidelidade o quadro_
lastimável_ da saúde pública no Brasil- de há
inuiti::ireVelado por especialistas e autoridades sanitárias- quanto pelo fato de demonstrar com
riqueza de dados irrecusáveis que, neste campo
da saúde contrário, coletiva no Brasi_l de hoje,
não há progressos a registrar; há, pelo que deplorar os avanços de doenças e endemias, bem como a.regressão dos resultados anteriormente obtidos pelos programas de combate e prevenção
aos citados males.
Para comprovar essas perfonnances negativas são citados;
- o sarampo- doença para a qual existe vacina- que atingiu, em 1977,54 mil <::rianças contra
I 13 mil, em !986;
:..... a tuberculose e hanseniase, em progressão
nos últimos dez anos (54 mil pessoas atingidas
pela tuberculose em 1977, contra 83 mi_l em
!986);
___ ::-a malária recrudesc.ente (101 mil em 1971
~
contra 443 mil em 19B6): ~
- a crescente esquistossomose (1 03 mil casos
em 1977 contra_ 23,3__ rnil em 1985 );
- a insidiosa denQue, que existira _até 1940,
no Brasil, em sua forma benigna, e que, agora
(1985), reapareceu, estimando-se que desde seu
aparecimento até março último, mais de um milhão de pessoas tenham sido contaminadas;
-por último, os surtos esporádicos de febre
amarela que a todos nós vieram lembt:ar que,
ao contrário do que se acreditava, nem mesmo
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essa anacrónica moléstia foi totalmente eiTadicada em nosso País, por nossos agentes sanitários.
Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a reportagem que venho comentando tem_ outro
méritcl; o de pôr em evidência o víncvlo estreito
lOgo se verifica entre a desnutrição, a pobreza,
a ingnorãncia e os baixfssimos padrões sanitários
ocorrentes em largas parcelas da população brasileira.
Com efeito, ao sustentar que a questão da saúde está diretamente ligada à nutrição, e que metade da população brasileira é mal alimentada, a
autora da reportagem apóia-se nestes oportunos
conceitos emitidos por !aro Ribeiro Gandra- um
dos principais especialistas em nutrição do País:

que

··um povo desrlutridÓ está sujeito a ficar
doente a todo o momento e um simples resfriado pode matar. É o caso tipico do sarampo. Essa doença só mata crianças pobres,
subnutridas, e é praticamente inofensiva para
os bem alimentados."
"Nos bolsões de pobreza, como o Nordeste
(acrescenta o Dr.laro), de <:ada mil crianças nascidas vivas, 200 morrem no primeiro ano de vida.
São crianças que nascem com peso abaixo dos
2.5 quilos.
A maior causa de mortaJidade infanb1 no Brasil
é a cliarréia em crianças desnutridas."
Sobre esse assunto, acrescenta o especialista:
"O Governo está levando a campanha do soro
caseiro para combater a diarréia. O programa é
bom. Mas falta saneamento básico. Predsamos
de um programa de informação mais agressivo.
No Brasll, existem cinco milhões de casas de
um cômodo (que funciona como sala, quarto e
cozinha), e em 700 mil deles vivem mais de cinco
pessoas. Como podemos falar em saneamento
básico e controle epidemiológico num ambiente
onde crianças e adultos <:onvivem num espaço
tão pequeno? Ou a criança perarllbula pelo cômodo ou vai para a rua", condui Gandra.
Sobre o mesmo tema é colhido, também, o
depoimento _de Davi Rumei, professor-assistente
do Departamento de epidemiologia da Faculdade
de Saúde PúbliCa da USP.
SegW1do esse especialista. o auméiito do m1mero de <:_asas de tuberculose e _henseníase nos
últimos dez anos é um indicador social.
"Essas duas doenças são sociais por excelêm::ia. Quando o nível s6cio-econômico da
população está baixando elas aumen~m.
A tuberculose ainda é mais democrática.
Mas hanseníase é doença de pobre. Na Escandinávia, no fmal do século passado, a han~níase desapareceu do país, antes da intervenÇão rTiédica, pela simples elevação do padrão de vida da população."
Essas revelações, Senhor Presidente e Senhores Senadores, se não nos abalc;~m pela falta de
nõvidade, deveriam pelo menoS inquietar~nos,
pois elas desnudam nossa incapacidade e nosso
descaso político em buscar reverter esse quadro
deprimente.
Os problemas da $8úde do Brasil, como, de
resto, de toda a América latina -_já tive oportunidade de comentar em trabalho de minha elaboração - são, de fato, problemas políticos. São
induzidos por um contexto Sódo-ecOnômico bas-
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tante semelhante, urna vez que os países desta
área do mundo têm, aproximadamente, a mesma
idade; tiveram estabeleddas divisões sociais bastante parecidas, e sobre __todos pairou a sombra

\
.\
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do imobiJismo- socíal típico das aristocracias colo-

niais. O índice de concentração da posse rural
e, conseqüeriteménte, do poder JocaJ é d~ mais
altos do mundo (índice de Gini, em toino de 0,95).
Poucos possuem tudo. Muitos dividem o nada.

Aproximadamente, 80% da população continental vive em níveis subumanos. em extrema pobre-za, abaixo dos níveis mínimos estabelecidos pela
Organização Mundial da Saúde, quanto à alimen·
tação, à moradia, às condições de trabalho e remuneração, ao transporte, ao lazer, à posse da
terra, ao acesso a cuidados médicos, entre outros
aspectos.
As intensas discrepâncias de distribuição de
oportunidades, de possibilidade de ascensão social e, conseqüentemente, de acesso a níveis condignos de renda resultam, insofiSmavelmente, nos
precários indicadores de saúde, tipicos de toda
América Latina.
As atividades de saúde preventiva e curativa
nestes países, uma vez que os graves problemas
contextuais não são definitivamente atacados e
resolvidos, são cronicamente insuficientes. inde-pendente do montante dos orçamentos comprometidos. Por mais que se invista nestes serviços
de saúde, por mais que se procure a otimização
técnica e administrativa, os sistemas de saúde
sempre se apresentarão ineficientes, uma vez que
o fulcro do problema polftico e sócio-econômico
não é enfrentado com altivez e determinação.
Aqui a doença é a regra e não a ex:ceção. O
hospital, o único albergue viável
Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha participação nos trabalhos da Assembléia Constii:uinte
tem-se orientado para a elaboração de normas
e para o apoio a propos.ituras que buscam favorecer o estabeledmento, neste Pais, de uma sodedade mais eqüânime.
A saúde, ao alcance de toda a população, sem
discriminaçâo; a prestação de serviços de saúde
pública estendendo-se a todas as camadas populares com o mesmo padrão de eficiência e o mesmo grau de cuidados, eis um dos melhores indicadores de uma sociedade realmente eqüânime e
regida pela justiça social.
E de minha autoria a proposta de norma constitudonaJ que inscreve a sáude como um direito
de todos e dever do Estado, que garantirá esse
direih mediante políticas econômfcas, sociais e
de meio ambiente, que contribuam para eliminar
ou reduzir os riscos de doenças e de outros agravos à saúde, além de uma oferta de serviços de
saúde a todos, igualitária e consoante as necessidades de cada um.
Ficou claro, Sr. Presidente, na reportagem que
venho comentando, que o recrudescimento de
alguma.s doenças e endemias, assim como o
crescimento de outras, encontram taba1 explicação no fato de. ao invés de ampliar seus investimentos no setor saúde, o Brasil os tem reduzido.
COm efeito, o Brasil gasta pouco e maJ com
o setor saúde.
No ano passado, as aplicações no setor não
excederam os 3.7% do PIB.
O orçamento da União contempla o setor saúde
com menos rle 1O%, enquanto, em países desenvoMdos, cujas populações desfrutam altos pa-
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drões de Wgidez. esse índice ultrapassa os 40% .
Foi por isso que, em discurso pronunciado nesta Casa, em 4 de setembro do corrente ano, ousei
afmnar:
"Embora correndo o risco de contrariar
economistas ortodoxos, que se arrepiam ao
ouvir falar de qualquer vinculação orçamentária e, por outro lado, os constitucionalistas
também ortodoxos, que desejam uma constituição a mais sintética possível, ouso, porque necessário, propor em dispositivo constitucional a destinação de pelo menos 12%
das receitas tributárais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios e 25% do FUndo de Previdência e Assistência Social ou
o equivalente em recursos de outras fontes
ao setor saúde."
Sr:. Presidente, Srs. Senadores, tempos atrás,
quando mais acirrada se manifestava a luta dos
partidos da Aliança Democrática certo governador em evidência saiu-se com esta declaração:
"Detxem para o PFL as pastas da Saúde,
da Educação e das Relações Exteriores. Nós
fic::arnos com as restantes ... "
!481 sabia esse Governador que, com tal tirada
Ql!_com__esse "ato falho" - ele repunha em
irÕnka_ evidência não apenas seu incons·dente
descãso, mas também o de muitos outros politicas, pelos setores sociais, particularmente, os da
Saúde e da Educação.
- S~undo a ótica deformada desses políticos
deocasião, tais setores não oferecem ou, quando
muito, só oferecem parcos dividendos políticos
a quem com eles se preocupa.
Não é por menos, Sr. Presidente, Srs. S_enadores, que a reportagem de que me venho ocupando
e cuja apreciação encerro neste preciso momento, insistia em nos alertar para um detaJhe bistemente expresslvo: no Brasil, doença, fome, pobreza e ignorância caminham de mãos dadas.
Era o que tinha a dizer, obrigado.
-

O SR. _P~IDEN1E (José Jgnácio Ferreira)
- ConCedo a- Palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

OSR.JCITAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presídente,
Srs. Senadores:
O ariúncJo de que o Brasil logrou desenvolver,
com o mais absoluto sucesso, a tecnologia com·
pleta do enriquecimento de urânio pelo método
da ultracenbifugação, feito pelo Presidente Sarney, dia 4 de setembro passado, trouxe à baila,
novamente, a discussão do Programa Nuclear
Brasileiro, que, com os sucessivos problemas
ápresentaaõs pela usina Angra 1, parecia estar
definitivamente inoperante.
Infelizmente, o esforço brasileiro na área nuclear tern~se tomado mais conhecido pela seqüência recente de insucessos, quando, em ver~
dade, esse _esforço teve inído muito antes, com
relativo êxito, logo após a 2~ Guerra Mundial, com
a criação do Conselho Nacional de Pesquisas,
que daria origem, em 1956, à Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Nos seus primeiros anos de vida, esta Comissão
inl.dou um programa de formação de pessoal e
de capacitação científica e técnica dos labora-
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tórios nadonais, corno, aliás, fiZeram com sucesso outros países.
Em 1960, o IPEN - Instituto de_ Pesquisas
Ene-rgéticas e Nucleares, consegue a purificação
do urânio. Em seguida, mais dez anos são consumidos na obt€nção do processo de transfonna~
ção do urânio puro em gás - matéria prima
para o combustível nuclear.
Esse caminho para obtenção de uma capacitação autónoma na área nuclear seria abandonado, de certa forma, ao final da década de 60
e_ início da década de 70, quando a Comissão
de Energia Nuclear promove a compra do reatar
.Angra 1, da Westinghouse, dos Estados Unidos,
passando a defender, na prática, uma submissão
completa do Pais, nessa área, às grandes potências, as g_l:J~S criaram sérias restrições à disseminaçàodo domínio da tecnologia nuclear. É t..'Tiada
ã: Nuclebrás, que assina com a Alemanha Federal
um Acordo Nuclear e dá nova orientação ao programa nuclear brasileiro. Planeja-se, a implantação-de várias usinas nucleares para a produção
de energia elétrica no País (o Acordo prevê 8
usinas, .com equipamento e tecnologia alemã, atê
1~0). Projeta-se Angra II e Angra III. Inicia-se a
construção de uma central nuclear em Resende
- RJ, na qual se pesquisa o enriquecimento do
urânio, com orientação alemã, pelo duvidoso processo Bec:k.er ou de jato centrífugo.
O fracasSo desse programa ambicioso levaria
à retomada, já a partir de 1980, em caráter sigilo:sp, do esforço em_ busca de autonomia, envolvendo a Marinha, a Comissão Nacional de Energia
Nuclear e o _Instituto de Pesquisas Energéticas
eNucleares, no chamado Programa Nuclear Paralelo. Desse programa paralelo resultou o domÍl)io
do processo de enriquecimento de urânio por
ultracentrifugação, conforme o anúncio presidencial.
O programa paralelo busca o desenvolvimento
tecnológico na área nuclear, não se preocupando
com a produção imediata de energia elétrica
em _reatares nucleares de grande porte - o que
poderá ocorrer a longo prazo-, mas trabalhando
com pequenos reatares de pesquisa e produçao
de isótopos, p:tra obter o domínio completo do
ciclo do. combustível e da tecnologia nuclear, como ftzeram programas análogos na fndia e na
Argentina.
O domínio desse processo é de extrema importância, pois permitirá ao Brasil produzir seu próprio combustível nuclear, alimentando seus reata-res de pesquisa, que se tomarão, assim, indepen~
dentes na pro::iução de radioisótopos utilixados
na medicina, na agrlCultura e na indústria.
Cabe destacar que, em rúvel internacional, o
Brasil tem grande dificuldade para compra do
combustível m!clear indispensável para o funcionamento de. seus reatares de pesquisa, não obstante esse ser, hoje, um mercado em expansão,
envolvendo por ano volumes de vendas no valor
de 15 bilhões_ de dólares..
Dominando o processo e utilizando-o em nível
industriai -o que será possível com a construção
(ie uma usina piloto de enriquecimento de urânlo
em Iper6-SP - o Brasil, que possui grandes
reservas de urânio e de outros minerais radioa..
tivos, terá cocdiç:ões _de entrar nesse mercado
como vendedc r, agregando tecnologia a um produto que, de 43 dólares o quilo de urânio natural,
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passa para o preço de 1.500 dólares o quilo de
urânio enriquecido a 3,2 %.
Nesse sentido, para o próximo ano já se espera,
na usina piloto -de lper6, o início de operação
do primeiro módulo de demonstração industrial.
Embora o nível de enriquecimento atingido no
momento seja de 1,2%, a partir de 1989!1990
o Brasil estará em condições de produzir dezenas
de quilos de urânio enriqu~cido a 20%, para reatores de pesquisa. Dentro de 5 a 6 anos, toneladas
de urânio enriquecido poderão ser produzjdas.
O métOdo de ultr"'-centri(ugação pode atingir índices de enriquecimento superiores a 80%. É preciso dizer que também nos capacitamos, dessa
forma, para construírmos, se quisermos, bombas
atómicas, assunto ao qual retomaremos adiante.
O domínio de tecnologia é, no mundo atual,
fator determinante para o desenvolvimento de
qualquer Paí_s. Um programa ~udear brasJleiro,
sob esse ponto de vista, é indispensável. Essa
imposição do mundo mocfernq, que abrange outras áreas de interesse da ciência e tecnologia,
como a informáticaJ a biotecn$llogia, a ciência
espacial e outros setores, não pode, entretanto,
toldar-nos a visão a ponto de que aceitemos sem
reserva a ação governamental desenvoMda nesse
campo.
O Programa Nuclear Brasileiro, especialmente
em seus grandes empreendimentos, de custo alto

e retomo duvidoso, é uma sucessão de erros.
Seus resultados foram frustrantes. O_ enriquecimento de urânio pelo processo de jato centrífugo revelou-se totalmente inefiçaz. Gastou-se até
agora, no complexo nuclear de Resende-RJ, 350
milhões de dólares, estimando-se que o total a
ser gasto até 1990 será de L 1 bilhão de dólare_s,
para produzir urânio enriquecido em uma usina
que poderá ser antieconômica_ em termos de .consumo de energia elétrica, já que este processo
gasta de 4.500 a 5.500 quilowatslhora para produzir uma Unidade de Separação lsotópica (UfS),
em confronto com os 450 quilowats!hora do processo ·de ultracenbifugação. A ineficácia do processo é tamanha que a própria Alemanha abdicou
da pesquisa e d~senvolvimento que fazia com
ele, optando por investir em processos químicos
de enriquecimento de urânio. Se_ não bastasse
tudo isso, o índice máximo de enriquecimento
de__ urânio pelo processo de 6ecker QU de jato
centrífugo é de 3%.
A construção de_ usinas nudearEls geradoras
de energia elétrica foi outro desastre. Ang"ra I,
comprada por um preço inicial de 350 milhões
de dólares, está por 2 bilhões de dólares e vive
enguiçada. Deveria ter ficado pronta em 1977,
mas só foi inaugurada em 1983, 12 anos após
o inído das obras. Após sua inauguração sofreu
23 panes conhecidas, tendo funcionado uns poucos meses. No ~no passado, passou onze meses
em reparos. No momento está paralisada, devendo ficar assim no mínimo até o final do ano, em
vista da queima de um gerador de 300 toneladas,
em junho passado.
Com Angra n e Angra lU, usinas cujos projetes
se encontram paralisados, gastou-se cinco bilhões de dólares, a maior parte na compra de
equipamentos, já recebidos há anqs ~ estocados
à espera da construção de usinas, sofrendo. todos
ps problemas de desgaste e obsolescência.

DIÁRIO QOCONGRE5SO NACIONAL (Seçãó 11)
Foi devido a esse retumbante frac:asso do Programa Nuclear Brasileiro que, a partir de 19-80,
criou-se o programa paralelo, que, trabalhando
em bases distintas, chegaria ao domínio do processo de enriquecimento de urânio.
- Diante dessas duas races do Programa ou dos
programas Nucleares Brasileiros- um de fracasse.-, Outra de sucesso - é preciso parar e, refletindo detidamente sobre cada wna delas, balancear os erros e acertos e discutir o direcionamento
da açao govemamenta1 nesse campo, doravante.
O "fracasso do chamado programa oficial, com
sua série de desacertos, mostra-nos quão fundamental teria sido a promoção de um debate, à
époCa de sua adoção, no qual o Governo e a
Nação dialogassem para estabelecer os caminhos
que deveríamos percorrer.

A participação da comunidade cientifica nacio-

nal, na escolha de opções para o nosso programa
nuc:lear, era, e ê imprescindível.
O fato de se tratar de um a.ssunto estratégico,
que envolve segurança riacional, não poderia ter
impedido o tratamento democrático da questão.
-Segundo os cientistas brasileiros, os recursos
hídricos de nosso Pais garantem o fornecimento
de energia pelo menos para os próximos 30 anos,
dlCulos ql!e não_ correspondem às previsões da
época do acordo nuclear, l_evandÕ em consideração os índk:es de aumento de consumo no
período. Índices que diminuíram logo effi seguida,
tomando adiável os projetas previstos.
Chegou a ser criada uma subsidiária da _Nucleb~ráS ---a- NUCLEP- que deveria Produilr centrais nucleares ao ~itm_o de: um~ por ano!
As questões ambientais, o risco de acidentes
e vazamentos de materiais radioativos, e destinação a ser dada ao lixo atómico, são questões
que ainda hoje precisam ser discutidas, e não
poderiam ter ficado sem resposta. Nesse particular, sabemos que somente após o acidente de
Chernobyl foi criado um plano de emergência
para evacuar a população em caso de acidente
em Angra I.
Ainda que se dedic~ss.e pela construção de Angra(, a participação ativa da comunidade científica
e da opinião pública- naCional certamente impediria que se fechasse o desastroso contrato com
a Westinghouse, nos termos em que foi proposto,
que tantos problemas nO§ traria, ou ainda o Acordo Nucleaf Brasil-Alemanha. Hoje verifico que o
· debate com a comunidade cientifica foi muito
mais restrito do que Imaginava na época.
- A outra face do Programa Nucle_ar Br~il~iro,
a face que deu certo, o programa paralelo, que
em 7 anos consumiu 37,4 milhões de dólares,
9.5% dos quais em moeda na"ciõmU, IIi.tegriindo
no processo mais de 150 indústrias nacionais,
embora tenha primado por soluções mais simples
e realistas, também apresentou um caráter extremamente negativo, de segredo de estado, e apenas poucos puderam participar das discussões
e decisões que foram tomadas, o que coloca em
dúvida, para muitos, o caráter pacífico que o Governo atribui ao programa. Ao tomar público o programa paralelo, tirando-o literalmente, da clandestinidade, o Presidente Samey nos dá a oportunidade de, tendo uma
visão total das atividades nucleares desenvolvidas
nõ PaJS, ~~lscutirmos seus objetivos e propormos
as soluções que" Julgamos mais adequadas para
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o atendimento das necessidades de nossa sociedade.
Assim sendo, há alguns pontos específicos sobre os quais gostaríamos de nos manifestar, para
a redefinição do Programa Nuclear Brasileiro:
1 ~ - A Questão dos Processos de
Eruiquedmento de Urânio.

Cima vez que o Brasil já domina o processo
de ultracentrifugação, de eficiênCia internacionalmente comprovada, impõe-se a interrupção da
pesquisa do processo de Becker ou jato centrífugo, de eficácia duvidosa. Não há motivos para
duplicarem-se gastos e esfor~o~ nesse setof, de$perdiçando recursos que não temos.
2~- A opção pela produção de energia.
Já sabemos que a produção de energia elêtrica
por reãtores nucleares não sei'á necessária em
curto prazo. Além disso, a experiência de Angra
I nos, mostra que as u_sj_na~- nucleares, em seu
estágio atual, possuem um grave inconvenieÍlte:
qualquer problema que ocorra, por menor que
seja, interrompe a geração de energia. Ao contrário do que ocorre com as usinas hidrelétricas,
em que a pane de uma unidade não impede o
funCíOnamento das demais, as usinas nucleares
são comparáveis aos aviões monqmptores, em
que basta um defeito no mot_or para impedir que
o ayião vqe.
_ ·- .
_.
A1ém disso, não dominando suficientemente
a _tecnologia para sua construção, -teríamos que
prosseguir Importando verdadeiras caixas-pretas,
como Angra I.
Assim sendo, parece lógico que, se tivermos
neceSsidade de energia nuclear, no futuro, ela
deve ser obti~ a partir de nossa capacitação tecnológica, que os cientistas e indústrias nacionais
estão desenvolvendo aos poucos, e não c:omo
resUltado de saltos tecnológicos para os quais
não estamos preparados.

39- O destino a ser dado às
Usinas de Angra I, Angra
lle Angra III.
E:: preciso enca(ar Angra I pelo lado prático.
A usina já está pronta. A não ser que isso se
mostre totalmente inviável ~CJ]icamente, deve-se
tentar colocá-la em funcionamento. J::mbora ela
JX?SSa produzir apenas 1% das ne~eSsida..des energêticas do Pais, su_a operação pode ser importante
para a acumulac;ão de experiência nesse campo.
t. também uma forma de se recuperar pãrte do
investimento feito. Além disso, o Brasa n~o pode
abrir mão de processar a empresa Westinghouse,
como está fazendo, com vistas a ressarcir-se dos
danos e prejuízos decorrentes dos erros de engenharia e fabricação, bem como das folhas de atendimento.
Teremos que repensar a decisão sobre ,6ngra
II e ID. Estudarmos sua necessidade e discutirmos
com a comunidade científi~:::a. s1,.1a _conveniência
té.cnica e econômiça. Temos que levar em consi~
deração o que foi gasto e também se estamOs
dominando a tecnologia para a sua construção
e seu funcionamento.

49- A questão da bomba atômica.
Discutir sobre a neçessidade ou não de coostruírmos a bomba atôinica parece-nos desnecessário. Não há- um único setor que se manifeste
a favor da construção da bomba pelo Brasil. To-
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dos pensam na uti1ização da energia nuclear para
fins pacíficos. Assim sendo, já que não há" inten~ •

ções belidstas declaradas por ninguém, o que
precisamos é de" controles adequados que nos
garantam que o programa nuclear n.ão se desvie
de seus objetivos pacíficos, na direção de aventuras militares na área nudear.

59- O controJe das ativJdades nudeares.
Essa é a questão fundamental. Apenas sendo
informada dos objetivos reais do programa nuclear, discutindo e acompanhando sua execução,
será possível à opinião pública certificar-se de que

seus interesses estão sendo realmente atendidos,

de que as atividades estão sendo desenvolvidas
com níveis adequados de segurança, de que seus
objetivos são pacíficos.

Nesse sentido, há pelo menos duas medidas
que, se tomadas, contribuiriam para democratização do Programa Nuclear:

- a primeira diz respeito a n6s,. constituintes,
que devemos manter no novo texto constitucional
a necessidade de que o Congresso Nacional aproo
ve as iniciativas do Poder Executivo referentes
a atividades nucleares;
- a segunda, reivindicada por setores científicos e da sociedade civil, refere-se à criação de
um Conselho de energia nuclear amplo, do qual

participem representantes do Gov_emo, da comunidade cientifica e da sociedade civi1, de wn modo
geral, para fiscaJizar todas as atividades na área
nuclear, que reporte seus trabaJhos diretamente
ao Presidente da República e ao Congresso Nacional.

Senhores:
Orna sociedáde_ como a nossa, em busca da
modernização e do desenvolvimento, não pode
prescindir do domínio da tecnologia em todas
as áreas, especialmente naquelas criticas, como
a área de tecnologia nuclear, que afeta inúmeros
campos de atividade.
·

Essa opção, entretanto, não pode ser tomada
às escondidas ou arbitrariamente pelas autoridades governamentais. preciso que a sociedade
como um todo, por melo de seus representantes
e de seus s_etores organizados. participe do processo, sob pena de incidirmos novamen~ em
erros irreparáveis, opções perdulárias, prejuízos
irrecuperáveis.

t

Os dirigentes brasileiros se acostumaram, nas
últimas décadas, a adotar soluções gigantescas,
construir obras faraônicas, optar por empreendimentos granc:liosos. O Programa Nuclear Brasileiro foi uma das manifestações dessa tendência
danosa, felizmente redirecionada com o programa paralelo, o qual, entretanto, reproduziu os vicios do autoritarismo, das decisões centraJizadas,
dos objetivos secretos, ignorados pela sociedade.
Ao parabenizar os cientistas e técnicos brasileiros que, com tanta competência, conseguiram
o êxito anunciado pelo Presidente _Samey, não
poderíamos deixar, por outro lado, de apontar
os problemas e vícios que envolveram e envolvem
nosso programa nuclear, bem corno os caminhos
democráticos e sensatos peJos quais gostaríamos
de ver o Programa Nuclear Brasileiro trilhar, e
estes camlnhos têm que, necessariamente, passar
pelo Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer. (Multo bem!}

OORANTE O DISCURSO DO SR. JlFTAHY
MAOALIVIES, O SR. JOSÉ JGI'IAao FÉRREIRA, 1'-VfCE-PRESIDE/YTE, DEIXA A 01DE/RA DAPRESJDI!NC!A, Q(JEÉ OCWADA
PELO SR. FRANGSCOROLLEMBERG, SUPLENTE DE SECRETÁRIO.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Tem a palavra o Sr. Rairmmdo üra.
OSR. RAJMONDO URA (PMDB- PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ofrreu Estado, a Parmba, está vivendo um clima
de violência sem precedentes em sua hist6ria.
Campina Grande, a segunda maior cidade do Estado, é hoje o paraíso dos marginais, dos crimino~
sós, dos seqüestradores e dos facínoras. A Polícia
não está recebendo do Governo estadual os recursos e os meios para uma ação preventiva e repressiva que venha proporcionar o mínimo de tranqüilidade à população.
Hoje, todos os jornais diários da Paraíba publicam uma nota com o titulo "Cidade aflita", assinada por dezesseis das mais representativas associações e clubes de serviços de Campina Grande.
A nota reflete muito bem o desespero da população campinense, bem como a falta de provldênclas ef~.C<Ues do Governo estadual.
Amanhã encaminharei ao Exmo. Sr. Ministro
da Justiça, Dr. Paulo Brossard, pedido no sentido
de mandar a Polícia Federal apurar os crimes
mais hediondos acontecidos recentemente e que
têm tiã.zido o trauma e a intranqUilidade ao ordeiro
e traba~ador povo paraibano. Muito obrigado.

DOC(JJifENTO A QUE SE REFERE O

ORADÓR:
CIDADE AFLITA
lntÕierável a situação da (in)segurança pública
em Cari1pina Grande e _cidades vizinhas. Não podemos mais, diante dos fatos dolorosos que temos presenciado ultimamente, aceitar, placidamente, explicações e evasivas que não convencem, enquanto expomos nosSas Vidas, nossos
bens, e nossas familias à sanha dos bandidos.
Assaltantes e seqüestrador_es têm encontrado
em Campina Grande e drcunvizinhaças facüidades para a prática dos mais variados e escabrosos
-crimes, de forma até audaciosa, aplicando, quase
sempre, a mesma metodologia de ação, os mesmos roteiros de fulga para locais onde se homiziam, sem serem molestados por nossas autoridades, que, ou demonstram Incompetência no
exerdcio de suas_funções, o_u revelam-se omissos.
OS pronunciamentos do Senhor Secretário de
Segurança Pública, em palestras ou entrevistas
à imprensa, estão longe de espelhar a realidade
do setor de segurãnça. A apologia que, implicitamente, faz da violência poliCial revela-se, então,
contraproducente, sobretudo quando todos sabemos o qU2irito ela se manifesta, via de regra, contra
cidadãos indefesos. enquanto os Verdadeiros bandidos continuam soltos e ilesos, agindo com sur~
preendente liberdade,
O alhearrlento -do Senhor GovEúiador do Estado ao problema, além de ser ignominíos_o, é injUstificável. Tetn-se mantido surdo aos redamos de,.
população, e parece esquecer que o povo o ele~ .
geu exatamente para solucionar os problemas ·. \
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mais aflitivos da Paraíbá, como é o da segurança
pública.
Os argumentos que atribuem à fa1ta de ~Mr~
ses a causa maior do problema, embora possa
parecer justificável, não mais convence. Sabernqs
O- quanto o atual Governo do Estado tem gasto
em publicidade governamental. A concentração
de atenções em_ torno de figuras do passado não
condiz com a prática da boa administração, taJn ...
pouco justifica o descuido com assuntos mais
prementes, nem afasta a responsabilidade da
omissão.
-A sociedade exige, invocando os seus mais lídimos direitos, que o -Governo cumpra o-seu dever.
-Edson .MarcoUno DJnlz, Presidente do Rotary
Oube de Campin* Grande-Sul - Vijal Slngh
Naln, Presidente do Rotary Clube de Campina
Grande-Oeste - Carlos Noujaim Hablb, Presi~
dente do Rotary Cube de Campina Grande Roberto de Aguiar Loureiro, Presidente da Associação Comercial de Campina Grande - Severino Laura de Uma, Presidente do aube dos
Diretores Lojistas de Campina Grande - João
Azevedo Dantas, Presidente do Sindicato do
Com. Varejista Prod. Fannacêutico - José Antonio da SDva, Presidente da Associação da Mi·
croempresa de C. Grande - José Pereira de
Assis, Presidente do Sindicato do Com. Atacadista de C. Grande - José Pinto de Almeida,
Presidente_ do Sindicato do Com. Varejista de C.
Grande- Davi Uvinston Mangueira, Presidente do Uons Oube Prata- Carlos Augusto Fernandes, Presidente do Lions Oube Centro João Basílio da SOva, Presidente do S(ndicato
Cciin. -varejista-Carne de C. Grande - Nilson
Nogueira de Melo, Venerando Mestre da Loja
Maçônica Campinense - Pedro Fernandes
Feltosa, Representante da Associação de Rádio
Amador de C. Grande ~ Edvaldo de Souza
do 6, Presidente da Bolsa de Mercadorias da
Paraiba - Francisco de As&s Benevides Gadelh~, VlCe-Presidente da Federação das Indústrias da Paraíba.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
--A Presidência convoca sessão extraordinária
a realizar~se amanhã, às 21 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n" 192, de 1987,_ de autorla- da_ Cori11ssão
Dir~tora, que dá ~novª redação ao § l"' do art.
405 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, aprovado pela Resolução n"' 58, de 1972,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, da
COinlsS~fo de C~stituiçãO e Justiça
2
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Rel_ações Exteriores sobre Mensagem
n' 204.--i!e 1987 (n' 317/87, na origem), de 24

de seteml:l'ro de 1987, pela qual o Senhor 'Presi~
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Renato Bayma Denys,
Ministro da Pn'meira Oasse, da Carreira de Oipfo..
mata, para exercer a função de EmbaixadOr do
Brasil junto à República da T unisia.
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3
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de ConstituiçãO ·e Justiça sobre a Mensagem n? 228, de 1987 (n" 381/87, na origem),
de 22 de outubro do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do n9me do Generalde-Exército Jorge Frederico Machado de Sant'A-

nna para para exercer o cargo de Ministro do
Superior Tribunal Militar, em vaga reservada aos
Oficiais-Generais da ativa do Exército, aberta em

decorrência da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Túlio Chagas Nogueira.

4
Discussão, em turno único, do parecer da 0:>missão de Constituição e Justiça sobre a Mensa-

gem n9 229,-de 1987 (n" 382/87, na origem),
de 22 de outubro de 1987, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do s~nado a escolha do nome do General-deE;xército Haroldo Herichsen da Fonseca para exercer o cargo de Ministro do Superior Tn"bunal Militar, em vaga reservada aos Oficiais-Generais da
ativa do Exército, aberta em decorrência da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Heitor
Luiz Gomes de Almeida.

5
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a~ensagem
n• 230, de 1987 (n' 391/87, na origem), de 30
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor João Hermes Pereira
de Araújo, Ministro de Primeira Oasse, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do BrasiJ junto à República Francesa ..
O SR- PRESIDEI'ITE (FrancisCo Rollemberg)

-EStá enc~rraçia a

SE;!SS;áo.

_

_

.•

.

(Levanta-se a sessão às 23 hpras/: 3{1 in[-_
nulos).

DISCURSO PRO/'IW'!CIADO PELO SR.
ÁUREO MELLO /'IA SESSÁO DE 5-"11-87
E Q(JE, E/'ITREGUE Á REVISÃO DO ORADOR, SERIA P{fBUCADO POSTERIORMEI'I7E.

O SR- ÁUREO MELLO (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
No dia de hoje, -pOr fÕrçã de -lei; festejá-se-, em
todo o_ BrasiJ, o Dia da Cultura.
Esse acontecimentO- já _foi deVidarriente reVe..'
rendado no Palácio do Plª"alto, na tarde, d~ hoje,
com a presença de todos os representantes dos
vários segmentos culturais do Pais,_ bem c_omo
de intelectuais e de pessoas voltadas para a ciência e para a sensibilidade criadora.
Aqui, no Senado; é u111a grande alegria para
mim, neste apagar das luzes desta sessão, trazer
o contentamento de_ todos nós, de toda a classe
cultural brasileira, pelo grande evento que, realmente, evidencia as caracterfsticas de uma pátria,
nação civilizada, onde o interesse pela ·cultura se
avoluma cada vez mais, havendo sem dúvida um
afluir na direção das c~-@~ d~ ensinO, êjue_ se_ mais
não s_ãq_repletasé porque a própria infra-estrutura
econômico-fi.nanc;eira do P~ís assim não comporta.

_O brasileiro ê sem dúvida, pelas suas próprias
características de miscigenação - laboratório
que é, este País, do mundo -um homem inteligente e intelectualmente sagaz. Abrigando povos
de todas as colorações, numa vivência da própria
supremacia da humanidade, que em sua fusão
absoluta significa paz, amor, evolução, grandeza,
lucidez. O Brasil é a pátria de_ wn _dos povos que
melhor representam a cultura humana.
O evento de hoje é, para mim, uma alegria,
na ·minha qualidade de modesto escritor, e quero
trazer ao consenso dos meus eminentes Pares,
dos Legisladores desta Casa de ponderação e
de discernimento~_ a lembrança da grande data
que, realmente, comove e homenageia a grande
classe pensamental brasileira.
É propositalmente, Sr. Pres_idente, que estou
falando aqui, nesta cadeira, que pertence de direito ao Líder do PDS, porque quero precisamente
recordar que, neste mesmo local, nesta mesma
cadeira, o Senador Jorge Kalume - que infelizmente nao se encontrª n_esta Casa, embora continue atuando proficuamente em todoS-~ campos
da cultura, da política e da atividade_ bra~ileira
........_ prcifei-ia as Suas rriariifestações, e daqui apresentou a proposta da criação do Dia Nacional
da Cultura, em homenagem à data de aniversário
do grande homem-símbolo da cu1tura, que foi
o jurista e parlamentar Rui Barbosa.
EntãO, numa homenagem-que se estende também a Jorge Kalume, quero, Sr. Presidente, mani~
restar júbilo por esta grande data e demonstrar
a V. ~ a certeza de qUe o "Dia da Cu1tura"
é um dia realmente que inflama, e .faz com que
os brasileiros s_e siittarn regoZijados pelo aconte~
cimento. _
Casuãlmente, encontra-se nesta Casa urna expteSSãõâe cultura que, por assim dizer em furlção
dos próprios ditames do destino, velo até ela nesta
data. Refiro-me ao meu conterrâneo Carlos de
Araújo Uma, criminalista emérlto e jornalista, para
o qual S. Ex" o Presidente José Igná~io Ferreira
pediu a nossa atenção - e eu era um que não
havia visto o eminente jurista e conterrêneo, na.
galeria de honra desta Casa.
___
Assim, no ''Dia da Cultlii'a", é muito importante
que um expoente do nosso pensamento e do
coóhecir:nentQju_ridico deste País se encor1tre preSE!iite, aSsistindo aos nossos trabalhos e às mani. ..
festações dos Srs. Senadores.
Qu_e_ro, po~anto, referendar e sublinhar até a
menção
V. Ex', Sr. Presidente, fez, há instantes
pfisSados, desta presença iJustre nesta Casa. Car~
los de· Ar-aújo Lüna é uni elo, e pérola ~e uma
lil1hagem de homens voltados para a cultwa em
min'hã temi: ã\ravés do. seu genitor, que foi o escritOr Benjamim Uma, JomaHS~a dos rriãis iJustres;
do seu primo e escritor emérito, que foi Oáudio
de Araújo Uma, psiqUiãtra J'f"..Speitado t;> literato
dos mais ~ressívos e, ainda, do grande mestre
AráújO·uma qUeedificou, como se fosse um plinto imOrtal, uma colunata mannórea e imperecível,
aquele livrO fantástico, chamado "A Amazônia,
a terra e o homem", em que se estuda o_ grande
vale verde e seus habitantes com aquela profi~
.iêriciã e, ao -mesmo tempo, a força dos .rios que
se movem na superfície da -ierra enflorestada.
- Cót:d~o. Sr. Presidente, infonnando que para
o dia da cultUra dNersas hqmeo~ge_11s foram prestadas em todo o País e ein Brasília, especialmente,
onde diversas sessões foram realizadas, entre elas
3
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a de posse da nov.,_ diretQria _da_Ca~.-do_ Poe~~
presidida por Maria de l.py.rdes R.eis, e da qual
tenho a honra de ter o 1'~-Vice-Pre.sidente.
_ _
Desejo que os programas culturais do nosso
País se expandam cada vez mais, se_ ampliem
e se aperfeiç-oem maravilhosamen!e, eleva_!l~~
aos planos imarcescíveis as qualidades e a capacidade do ser humano no seu sentido mais alto
de grandeza_ e_ de_ perfeição. (MuitO bem!)·
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 63, DE 1987

-A Comissão -Diretora do Senado Federal, no
uso de su~ <!tribuições legais cOnStimtes âo Dew
creto Legislativo n"' 114, de 1982, prorrogado pefo
Decreto Legislativo n9 18, de 1986, resolve

Art. 19 Os valores dos_ subsídios (parte fiXa
e variável) dos Senadores da República, bem co_mo a ajuda de custo fixados pelo Ato"-n9 58, de
1987, da Comissão·Oiretora, ficam reaj'-:lstados
em 70% (setenta por cento), a partir de 1o de
outubro de 1987.
Art 2? Este Ato entra em vfgor t'fa- data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Sala da Comissão Diretora, 11 de novembro
de 1987.-HumbertoLucena-José.lgnádo
Ferreira - Jutaby Magalhães :.._ Alulzlo Be-

zerra- Francisco RoDemberg- Odaclr Soa~

,..._

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 64, DE 1987

Estende aos servidores do Senado Few
deral a gratificação lnstltuida pelo De..
creto-Lei n~> 2.365, e dá oub'as providêndas.
A Comis__são _Diretora do Senado Federa], nç
uso de suas atnbuições regimentais e regUlamentares, resolve:
Art. 1ç Fica instjtuída,_ na forma deste Ato,
uma gratificação a sér coné:edida aóS Ocuparites
de cargos ou empregos- do Senado FederaL
§ _19 A gratificação de _que trata este ãltigo
será -ae 70% (setenta por centoJ, calculado sobre
o valor do vencimento ou salário base.
§ 29 Farão jus à _gratificação instituída poreste Ato, os servidoreS em efetivo eX"ercfcio, na forma
estabelecida no art. 288 do ReguJamento-Administrativo.
Art _2 9 A escaJa .de vencimento dos ~argos
em comissão, integrantes do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores do Senado Federal,
fica alterada na forma do Anexo I.
Art. 3~ Ficam elevados em 40 (quarenta)
pontos percentuais,_ os atuais índkes de Representação Mensal dos cargos em comissão do Se~
nado Federal.
Art 4 9 As funçõe_s gratificadas do quadro de
Pessoal do Senado Federal ficam reajustadas em
25-% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo único. Fica reajUstada no mesmo
percentual a gratificação de_ representação devida
aos -Chefes de Gabinetes.
Art 5P Passa a ser de 50% (cinqüenta por
centO) o percentual da opção de que tratam os
§§ 2'~ e 3 9 do art. 39 do Decreio-Lei n"' 1.-445,
de 13 de fevereiro de 1976, Cbll) a redação dada
pelo Decreto-Lei n_9 2.270, de_1,:3 de março de
1985.
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Art. 69 A gratificação de que trata o artigo

}9

deste Ato, sobre a qual incidfrá o desconto previdendário, será incorporãâa ãos proventos de apo-sentadoria, sendo igualmente devida aos atuais
inativos.

Art. 7'~ No cálcuJo das vantagens de que tra~
tam a Resolução n9 358, de 1983, com a redação
dada pela Resolução n9 147, de 1986, e o artigo
408 do Regulamento Administrativo, a base de
incidência fica reajustada no mesmo percentual
estabelecido por Ak> desta Comissão para o subsídio fJXo, obseJVado o disposto no § 19 do artigo
405 do Regulamento.
Art. & Os efeitos financeiros decorrentes do
disposto neste Aro vigoram a partir de ]9 de outu-

bro de 1987.
Art. 9':> ·Os vencimentos, salários, sa1ário-família, gratificações e proventos dos servidores do
Senado Federal serão reajustados em 11,1% (onze virgula um por cento), a partir de '1 9 de janeiro

de 1988, sem prejuízo dO feájustamento previsto
no artigo a~ do Decreto-Lei no 2.335, de 12 de
junho de 1987.
Art. 1O. Aplica~se o disposto neste No aos
servidores do Centro Gráfico do Senado Federal.
Art. 11. A despesa decorrente da execução
deste Ato correrá à conta dos recuros financeiros
alocados ao Senado Federal.
Art. 12.. Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 13. Revogam~se as disposições em con~
trârio.
Sala da Comissão Diretora, 11 de novembro
de 1987.- Humberto Lucena -José Jgnádo
F..,.elra - Julahy Magalhães - Aluizlo Bezena -Francisco RoUemberg -OdadrSoa·

res.
ANEXO I
GRaPO

Dlnçâo e Assessoramento Superlotes

DAS-3
DAS-4
DAS-5
DAS-6

Vencimento
19.494,00
22223,16

25334.40
28.881,22

PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor-Geral do Senado Federal convoca
o senhor Gll.ft\AR FERREIRA MENDES, candidato aprovado no Concurso Público de Assessor
Parlamentar realizado pelo Senado Federal, para
comparecer à Direteria Geral, 3 9andar do Edifício
Anexo I, de segunda a sexta~feira, no horário de
9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar desta
data, a fim de tomar posse. O não comparecimento no prazo acima será considerado como
desistência do candidato à assunção do cargo.
Senado Federal, I O de novembro de 1987. José Passos Pôrto, Diretor-Geraf.
COMISSAO DIRETORII
20' Reunião Ordinária, realizada

em 5 de novembro de 1987
Às dezesseis horas do dia cinco de novembro
de um mil novecentos e oitenta e sete, na sala

de reuniões do Gabinete da Presidênda do Senado Federal, reuniu-se a Comissão Oiretora do
senado Federal, sob a Presidência do Senhor Senador Humberto Lucena, Presidente, e com apresença dos Senhores Senadores: José Ignácio, Primeiro-Vice-Presidente; Jutahy MagaJhães, Primeiro-Secretário; Dirceu Carrieiro, T erceiro~Secretá
rio; João Castelo, Quarto~Secretário; e Francisco
RoUemberg, Suplente.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores Senadores: Lourival Batista, Seguncf_9~Yice-Presidente; e Odacir Soares. SegundO-Secretário.
Dando inkio à reunião, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário
que aborda os seguintes assuntos:
19) proposta de Projeto de Resolução do Senado Federal dando nova redação ao § 1~ do art.
405 do Regulamento Administrativo, estabelecendo limite do valor da diária do servidor. Após debate do assunto é assinado o Projeto de Resolução
consubstanciador da medida, indo à SecretariaGeral da Mesa.
2 9 ) lnin-uta de Ato da Comissão Oiretora reajustando em 6,27% (seis inteiros e vinte e sete centésimos por cento), os valores dos subsídios (partes
foca e variável), bem como da ajuda de custo fixadas pelo Ato n9 58, de I987, dos Senhores Senadores. Discutida a matéria é a proposta aprovada
5e!JdO a5Sinéid'? 0 Ato respectivo, que vai à pubfiCãçáQ.
3 9) proposta de Ato da Comissão Diretora rea~
justando em 6,27% (seis inteiros e vinte e sete
centésimos por cento), os valores dos vencimentos, salários, saJários-famüia, gratificações e proventos dos servidores do Senado Federal, de que
trata o Ato n9 59, de 1987, a partir de l 9de novembro de 1987. Os presentes discutiram a questão
e aprovaram a proposta, tendo sido assinado o
IU.o disciplinador da matéria, que vai à publicação.
4~) prestação de contas do Senado Federal relativa ao segundo trimestre:Aje 1987. O Parecer,
com base nas informações contidas no Processo,
é favorável à aprovação da prestação de contas,
sendo ele aprovado pelos Membros presentes.
5 9) prestação de _contas do FUNSEN - FLDldo
Especial do Senado Federal, relativa ao segundo
trimestre de 1987. O Relator emite Parecer favorável à aprovação das contas, sendo acompanhado
pelos demais Membros da Comissão.
6") Processo n9 009343/87 ~3 - contendo sugestao no sentido de ser transferida a conta do
FUNSEN- Fundo Especial do Senado Federal
do Banco do Brasil para a Caixa Económica Federal. O Parecer da Primeira Secretaria é favorável
à transferência da conta. Após debate, decidem
os Membros aprovar a sugestão.
9} Processo n9 013497/87-1, no qual o servidor
Orlando Oliveira solicita o seu reenquadramento
como Técnico Legislativo. O Senhor Presidente
designa Relator do pedido o Senhor Senador Dirceu Carneiro.
&) Processo w 016648187-0- que trata do
reajustamento do salário-base do pessoal para
a função de Secretário Parlamentar. O Parecer
do Relator, favorável ao acolhimento do pleito,
foi aprovado pelo Colegiada, tendo sido as,sjnado
o Ato consubstanciador da medida que vai à publicação.
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9') Processos n' 017259/85-1 e 016136/85-3,
onde o servidor aposentado, Geraldo Gomes, solícita revisão dos proventos da sua aposentadoria.
É designado Relator, pelo Senhor Presidente, o
Senhor Senador José lgnádo
1()9) n9 Ot6965/87-6;-que-trata de ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas
com o ex-Senador Aurélio Vianna. O Parecer do
Relator, com base nas informações dos órgãos
técnicos da Casa~- -_é" favorável ao ressarcimento,
coin as" re<fuções propostas no processo. Após
debate decide a Comissão aprovar o Parecer do

Relator.

119) Proposta de fucação de cota de corrê.Spblidência dos Senhores Senadores, para o mês de
dezembro. Debatido o assunto, foi aprovada a
matéria por unanimidade.
Dando continuidade aos trabalhos. o Senhor
Presidente passa a palavra ao senhor Senador
Dirceu Caiile"iro- que relata processo- relativo à
prestação de Contas do Senado Federal referente
ao 19 trimestre de 1987. O Parecer do Relator,
com base nas informações contidas no processo,
é favorável à aprovação das contas. Os demais
membros, após debate do assunto aprovam o
Parecer do Relator.
Em seguida o Senhor Presidente submete ao
CoJegiado as matérias trazidas à sua apreciação
pelo Diretor~Geral da Casa:_
]9) Prestação de Contas dos recursos destinados ao CEGRAF e FONCEGRAF relativa ao I~
trimestre de 1987. O Parecer do Relator, Senhor
Senador Jutahy Magalhães, é favoráVel à aprova~
çã:o da prestação de contas. Os Meffibros presentes acompanham o parecer do Relator e aprovam·
as contas em exame à unanimidade.
29) Proposta visando à modificação dos projetes de arquitetura e de cálculo estrutural do Anexo
mdo Senado federal a ser construido. A matéria
é distribuída ao Senhor Primeiro-Secretário pelo
Senhor Presidente.
3~) Proposta de locação dos serviços de trans~
portes dos servidores do Senado Federal, acompanhando idêntica medida adotada pela Câmara
dos Deputados. Debatida a matéria, decide a Comissão autorizar o Diretor-Geral a providenciar
a realização do processo licitatório concretizador
da medida.
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~Geral e Secretário da Comissão Di~
retora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, em 5 de novembro
de 1987.- Senador Humberto Lucena Presidente
COI'ISELHO DESUPERVISÁO DO PRODASEI'l
Ata da 78• Reunião

_Aos vinte e oito dias do mês'de agosto de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas
e quarenta e cinco minutos, n.:1 sala de reúniões
da Primeira-Secretaria do Senado Federal, reune-se o Conselho de Supervisão do PRODASEN,
sob à Presidência do Exm9 Sr. Senador Jutahy_
Magalhães. Presentes à reunião os Senhores Conselheiros Dr. José Passos Porto, Vice-Presidente
deste colegiado, Dr. YamiJ e Sousa Outra, Dr.
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à matéria Prosseguindo, passa-se à apreciação
do quarto item, Processo PD-0583/87-1, referente
Diretor Executivo do PRODASEN.. Comparece,
a-a:pufação de [alta disciplinar grave cometida
também, à convite à do Senhor Pr~sidente, .9 Dr.
pelo servidor Gilberto Pedrosa dos Santos, quando em serviço nas dependências do PRODASEN,
Sinval Senra Martins Júnior, Assessor-Chefe da
levada à efeito pela Comissão Pennãnente <;taqiteAssessoria da Diretoria Executiva do PRODASEN.
Inicialmente, o Senhor Presidente coloca em
le órgão. O Se.nhor Presidente d~signa o Cpnseapreciação à Ata da reunião anterior, dispensando
Jheiro Yamíl e Souza Outra para analisar o processo e er:nitir parecer sobre o mesmo. A seguir,
à leitura da mesma por ter sido distnbuida, com
aprecia-se o quinto item, Processo PD-0625/84-1,
antecedência, aos Senhores Conselheiros. Estes
à aprovam por unanimidade. O segundo item,
relativo à readaptaçãO funcional do servidor José
processo PD-0481/87-4, e, em seguida, analisado
Wellington de Oliv'eira Rego para o emprego de
Operador da Rede de Teleprocessamento. O Sepelos Senhores Conselheiros. Tra~se_ de solicitação do senhor Diretor_ Executivo no sentido d~ste _ nhor Presidente desfgna o_ Conselheiro José Passos Pôrto para emitir parecer sobre o ãssunto.
Colegiada homologar à Concorrênçi?l n 9 1(87 em
favor da Empresa Etiquetas e Fitas Novelprint
O sexto item, expediente Cf-DEX/SEN-223/87,
diz respeito à indicação do Advogado Pedro Jorge
Ltda. Esta licitação objetiw. à aquisição de etiquetas autocolantes em 3 (três) colunas para repo- Moreti para ocupar à função em comiss_ão de
Assistente do Diretor da divisão Administrativa e
sição de estoque do almoxarifado do órgão. O
assunto é ana1isado e aprovado pela unanimidade
Financeira- DAF, do PRODASEN. A palavra é
· dos Senhores Conselheiros. A seguir, é solicitada
concedida ao relator da matéria, Conselheiro Edpor este Conselho um estudo e elaboração de gard Llnco de Proença Rosa. que se manifesta
favõi-áVerã-Solicitação do Diretor Executivo, propropostas pelo PRODASEN no sentido de tratar
à questão relativa à utilização do Sistema de Ende- pondo seja à mesma autorizada, à partir da data
em que o indicado foi apresentado àquela Divisão,
reçamento Parlamentar- SEPy por usuários em
débito com o órgão. Solictta, também, um levan- ou seja, à partir de 1° de julho de 1987. Após
tamento estatístico de utilização- do SEP pelos alguns esclarecimentos fornecidos pelo DiretorExecutivo, o Conselho decide aprovar o referido
Senhores Senadores, em_ termos d~ conswn_q ~de
etiquetas, número de registras e 01:].tia$. informa- _ -parecer por unanimid@dé. Passa-se à aná1ise do
ções pertinentes .. O terceiro item, Processo parecer d6 ConSelheiro Eduai-do __Jorge Caldas
PD-0295/87-6, refete-se ao requerimento da Ser- Pereira sobre à celebração de Convênio entre o
vidora Maria Teresa M. Costa Rebello para retomar PRODASEN e à Assembléia Logislativa do Estado
ao emprego de Técnico e c;ie_ Treinamento. O d9 Piauf para acesso aos bancos de Dados_ do
Senhor Presidente designa o Cons-elheiro Eduar- Sistema de ln.forrnações Legislativas do Congresdo Jorge CaldaS Pereira para emitir parecer sobre so Nacional- SICON (1'0-9257/87 -7). O relator
Eduardo Jorge Caldas Pereira, Dr. Edgard Lince

de Proença Rosa e

D~.

Sérgio de Oteto Ribeiro,
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manifesta-se favorável à celebração do Convênio
com aquela instituição por se tratar "de um órgão
dQ_ Poder Le'gislative> ao qual as referências acessadas serão de inestimável valor no desenvolvimento dos trabalhos parlamentares, indo, indusi~, _de encpntl_!> às premissas norteadoras da
criação do PRODASEN". O parecer e aprovado
pela unanimidade dos senhores conselheiros. O
oitavo item, Processo PD-0071/77-3, refere-se à
autorização para à celebração de ConvêrUo entre
_o PRODASEN e à Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe para acesso aos bancos de dados
do SIC:ON. A palavra é concedida _ao relator da
matéria, conselheiro José Passo_s Pôrto. Neste ~
lãtO manifesta-se favorável à solicitação do Diretor
Executivo, cU_zendo que "com à assinatura do presente Convênio, tanto à Assembléia será ben~fi
ciada, como também o Senado Federal ... Os Senhores Conselheiros aprovam, por unanimidade,
o presente parecer. Nada mais havendo à tratar
o Senhor Presidente encerra à reunião. E. para
constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária
do Conselho de Supervisão, lavrei à presente Ata
que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e _demais membros do Conselho.
Brasília, 28 de agosto _de 1987. -Senador
Jutahy Magalhães, Presidente do Conselho de
SupeiVisão do PRODASEN- José Passos Pôrto, Vice-Presidente - Edgard Lincoln de
Proença Rosa, Conselheiro ....:.:. Edu.ilrdo: Jorge
c:aldas Pereira, Conselhell-o - Yam.U e Souza
Dub'a, Conselheiro - Sérgio de Otero Ribeiro,
Diretor-Executivo do PRODASEN.
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SUMÁRIO
1 -ATA DA 77• SESSÃO, EM 12 DE
NOVEMBRO DE 1987
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados à me-

sa
1.2.2 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado o9 43/87, dos Senadores Edison Lobão e Roberto Campos,
que institui o sistema oficial de indexação econométrica.

Comissão de SistematizaÇãá, ..sobre o mono·
póllo da cüstrlbuiçâo de petróleo.

SENADOR FERNANDO HENRIQUE 0\RDOSO, como Uder do PMDB- Solidariedade
ao Senador AJbailo Franco, a propósito de
seu voto na ComiSsão de Sistematização, sobre o monopólio da distribuição de petróleo.
SENADOR JAMIL HADDA!),_ como üder do
PSB- Privatização do BANERJ.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Esporte amador no Brasil.
12.3 - Comunicações
SENADOR FERNANDO HENRIQUE 0\RDo Senador Nabor Júnior, de que se ausén·
tará do Pais.
---DOSo=:: Assassinato do jornalista Alexandre
Bressan, do jorn~l O Estado de S. Paulo.
Do Senador Affonso Camargo, desvinculando-se do PMDB e filiando-se_ ao PTB.
1.3- ORDEM DO DIA
1.3. 1 - Requerimento
12A - ComunfcaÇbes da Presidência
Recebimento do Oficio S/46/87 (n? 131/87,
N9 243/87, do Senador Rachíd SaJdanha
na origem), do Prefeito de Jardim (MS), solid- · Derzi, requerendo a inversão da Otdem do
tando a retificação da Resolução n~ 109/87,
Dia. Aprovado.
referente a operação de crédito; e recebimento
-1.3.2 - Ordem do Dia
do Oficio S/47/87 (n9 166/87, na origem), do
Projeto de Resolução n? 192, de 1987, de
Prefeito de Caarapó (MS), solicitando a retificaautoria da Comlssêo Diretora, que dá nova
ção da Resolução n' 43/83, referente à elevaredação ao § 19 do art. 405 do Regulamento
ção de_ dívida consolidada.
Administrativo do Senado Federal, aprovado
pela Resolução n9 58, de 1972. Aprovado.
1.2.5 -Requerimento
Redação final do Projeto __9e Resolução n'1
N~ 242/87, do-Senador Fernando Henrique
192(87. Aprovada. À promulgação.
Cardoso e outro, requerendo urgência para
Parecer da Comissão de Constituição e Jus9 Projeto de Lei da Câmara no 24/87, de inidatiça sobre a Mensagem n(>. 228, de 1987 (no
tiva do Senhor Presidente da República, que
381/87, na origem), de 22 de outubro do cordispõe quanto à proteção da propriedade interente ano, pela qual o Senhor Presidente da
lectual sobre programas para computadores
República submete à deliberação do Senado
e sua comercialização no País, e dá outras
a ·esColha do nome do General-de-Exército
providências.
Jorge Frederico Machado de Sant'Anna para
I 2.6 -Discursos do Expediente
exerc..er o_ cargo de Ministro do Superior TribuSENADOR_ V!RGÍUO TÁVQR.1. como Líder
na1 Militar, em vaga reservada aos Oficiaisüder do PDS - Solidariedade ao Senador
Generãis C::icl atlva do Exército, aberta em deAlbano Franco, a propó"sito de seu voto na
corrênCia da aposentadoria do Ministro Gene-

ral-de-Exército Túlio Chagas NogUeira. Apredado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Constituição e JUstiça sobre a Mensagem rf? ·229, de 1987 (n~
382/87, na origem), de 22 de outubro de 1987,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do nome do Genera1-de-Exército Haroldo Herichsen da Fonseca para exercer o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga
-- reServada aos Oficiais-Generais da ativa do
Exército, aberta em decorrência da aposentadoria do Ministro General-de.Exército Heitor
Luiz GomeS de A1meidã.. Apreciado ein .Sessão secreta.
Parecer· da Comissão de Relações Exterio:
res sobre a Mensagem no 204, de 1987 (no
317/87, na origem), de 24 de setembro de
1987, pela qua1 o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Renato Bayma Denys, Mínis~ d~ Primeira Classe, da Carreira de Diplo·
mata;-para- exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República da Tunísia. Apredado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 230,- de 1987 (n 9
391/87,-ria ori-gem), de30de outubro de 1987,
pela qua1 o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor João Hermes Pereira de Araújo,
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República francesa.
Apreciado em sessão secreta.
1.3.3 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Projeto· de Lei da Câmara no 24/87, em regime de urgência nos termos do Requerimento
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PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
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Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS

Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JDSECLER GOMES MOREIRA

Diretor Industrial

TOTAL

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

n" 242/87, lido no Expediente da presente ses~
são. Discussão sobrestada por falta de quo~
rum para o prosseguimento da sessão, após
pareceres sobre a matéria e leitura das Emen-

das de

n~

Semestral .,,,.,.,,-,.-.,,.,,, ............. u .... u···········~ 264,00
Despesa c! pastagem .................................... Cz$ 66,00
(Via Terrestre)
330 00

8 a 26, tendo usado da palavra

os Srs. João Menezes, Edison Lobão, Carlos
Chiarelli, Roberto Campos, Fernando Henrique Cardoso e Virgilio Távora.

'

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

2.00

Tiragem: 2.200.eXemplares.

1.3_.4 ~ Comunlc~ção da Presidência

2 -ATAS DA SOBCOMISSÃO DO
DISTRITO FEDERAL
3 - MESA DIRETORA

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se segunda-feira, dia 16, às 20 horas, com
Ordem do Dia que designa.

4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

1.4- ENCERRAMENTO

Ata da 77'!- Sessão, em 12 de novembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena e José fgnácio Ferreira
ÀS 21 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
O SR: PRESIDENTE (Jos_é lgnáCio Ferreira)
SRS. SENAlJOfiES:
.
__;.A lista de presença acusa o comparedlnento
de_63 Srs. Senadores. Havendo número regimenMário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
tal, declaro aberta a sessão.
-Leopoldo Peres- Aureo Mello- Odadr SoaSob a proteção de Deus iniciamos nossos trares - O lavo Pires -.João Menezes - Almir Gabalhos.
briel - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa
O Sr. Prime_iro-Secretário irá proceder à leitura
- Edisory Lobão -João Lobo - Chagas Rodrido Expediente.
gues- Alvaro Pacheco- Virgílio Távora- Od
Sab6ia de Carvalho- Mauro Benevides- LavoiÉ lido o seguinte
sier Maia - Marcondes Gadelha - Humberto
EXPEDIENTE
Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel Antonio Faria"S- Mansueto de Lavor- GuilherPARECERES
me Palmeira - T eotoníO Vilela Filho - Albano
Franco - Fréi.n<:ISCORõlfemberg ..;_ Lulz- Vi8na
PARJ;CER
-Jutahy Magalhães- Ruy Bace]ar -José lgnáN• 25, de 1987
cio Ferreira - Gerson Camata . . :. :. . Jcião Calmon
-Jamil Haddad- Afonso Arinos- Nelson CarDa Comissão do Distrito Federal. soneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos -bre_ o Projeto de Lei do Senado n' 31,
Severo Gomes ~ FernandO- Henrique Cardoso
de 1987-DF, que "estima a Receita e lixa
-Mário COVaS--=- Mauro Borges- Iram Saraiva
a Despesa do Distrito Federal para o
- Irapuan Costa Júnior ~ Pompeu de Souza
exercício financeiro de 1 988" -nas par- Maurício Corrêa - Meira Filho ----'- Roberto
- tes relativas ao Gabinete do GovernaCampos - Louremberg Nunes RoCha-...:... Márcio
dor, Procuradoria Geral e Secretaria de
Lacerda- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves- Affonso CamargO ...::..:.:joSé - - --- Comunicação Social.
Ri<:ha - Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro
Relator: Senador Albano Franco
- Nelson Wedekin - -carlos Chiarelli - -José
Em cUmprimento ao disposto no inciso IV do
Paulo Bisai-José Fogaça.
art.: 57; combinado com oS arts. 17, § 1o e 42,

inciso V, aa Lei Maior, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República encaminha à deliberação
do Senado Fe.deral o projeto de lei que estima
a receita e foca a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988.
Da exposição de motivos do Senhor Governador do Distrito Federal ao Senhor Presidente
da República, destacamOs os seguintes tópicos:

"Como ·é filosofia da Nova República e
compromisso prioritário da orientação de
Vossa Excelência as ações do GDF estão
consubstanciadas em objetivos de natureza
social. Dentro da política de austeridade, a
proposta mantém o espírito de economia e
rigorosa programação dos custos para a execução da Lei de Meios.
O Fundo de Desenvolvimento do Distrito
Federal - Fundefe, que representa 7,20%
do orçamento, deverá ser aplicado integralmente em despesas de capital, como consta
da rubrica Desenvolvimento Regional.
Na Educação e Cultura, Saúde e Saneamento e Defesa Nacional e Segurança Pública, aplicam-se o total de 61,30% do orçamento. A Educação e Cultura recebem a dotação de cerca de 30% dos recursos.''
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--.- a_ssistir ao Governador na a dação de decisões técnicas ou administrativas;

-Conselho de Desenvolvimento_ Econômico
do Distrito Federal;

cidades-satélites 65,84% e ao Plano Piloto
30,94%, restando como Reserva de Contingência 3,20%."

-acompanhar as obras e providências do Gõvemo do Distrito Federal e manter o Governador
_informado sobre seu andamento;

-Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal.

O projeto Orçamentário do Distrito Federa] prevê, para o próximo .exercício, receitas do Tescuro

-promover as relações governamentais c-om
órgãos público federais, estaduais e municipais,
com autoridades civis e militares, com entidades
políticas, religiosas, dasslstas, sociais e com o
público em geral;

dlca

Adiante, esclarece:
"Do conjunto das aplicações, caberão às

no montante de Cz$ 41.826.852.000,00 (quãtenta
e um bilhões. oitocentos e vinte e seis milhões
e oitocentos e cinqüenta e dois mil cruzados),

e fixa a despesa em igual valor, representando
um aumento nominal da ordem de 490,27% em
confronto com o orçamento aprovado para este
exercido, cuja previsão deverá exercer 115% do
que foi estimado para este ano.

Nos termos regimentais, fomos designados pelo Presidente da Comissão para examinar os seguintes órgãos do Governo do Distrito Federal:
Gabinete do Governador, ProCuradoria Geral e
Secretaria de Comunicação SOdãl.
I - Gabinete do Governador
Ao Gabinete do Governador compete:
-auxiliar o Governador em sua representação

---:'executar os serviços de segurança pessoal
do Governador e de vigilância e guarda do Palácio
do Buriti e da residênciã oficial.
Para- atender a tais relevantes funções, o Gabinete do Governador t!'!m a seguinte estrutura:

Centrais
-Gabinete Civil;
-Gabinete Militar.

De dellberaçáo coletlva
~_Conselho de Arquitetura e

Urbanismo e Meio

Ambiente;

Política e Social;

Descentralizados sem personalidade juri-

-Departamento de Educação Física, Esport~s
e Recreação;
-Instituto de Tecnologia Alternativa do Distrito
Federal.
Para executar as tarefas que lhe cabem, ao órgão, em exame, foram alocados recursos da or·
dem de Cz$ 274.291.000,00 (duzentos e setenta
e quatro milhões e duzentos e noventa e um mil
cruzados), representando 0,65% do total dos recursos do TesoUro e um auniefito nomínal de
328,18% em confronto com as dotações aprovadas ~ra o corrente exercício.
Conta o Gabinete do CioVemador com três Unidades Orçamentárias, a saber:

Em Cz$ 1.000

órgão

Valor

%

Gabin8te do· GoYerriador' fNúdeo·~
Departamento de Eàuca·ção Fisica.
Esporte-s e Recreação
Instituto de Tecnologia Alternativa

178.219

64,98

do DF

5 107

Total

Todos os recursos foram C6iiSI9'nados às atividades dos órgãos, decorrendo que quase toda
sua totalidade, ou seja, 99,9% destinam-se às
Despesas Correntes, sobressaindo as de Custeio,
vez que pela sua característica requer este órgão
maior mobilidade com pessoal do que_com inves~
timentos, enquanto às Despesas de CaPital, representando O, 1% do total, estão alocados recursos
para aquisição de equipamentos _e material permanente.
Ressalte-se, ainda, que todas as dotações estabelecidas para o Gabinete do Governador correrão por conta de Recursos Ordinários não vinr~u
lados do Tesouro.

R- Proci.Úadoria Geral
A Procuradoria Geral se acha estruturada com
as seguintes competências:
-Representação do Distrito Federal, em jufzo
ou fora dele;
-Assistência jurídica ao Governador e aos Secretários, na execução das atividades administrativas, e na gestão dos negó':=l~s J?úblicos;
-Representação do Distrito Federal nas assembléias gerais e reuniões de cotistas das entidades nas quais o Distrito Federal tenha participação
ou interesse;

90 965

274.291

l.8f
100,00

- Representação·do Distrito Federal naS ações
de inventários, desquites, instituição e extinção
de usufruto fideicomisso, arrecadação de bens
e ausentes, apuração de haveres, dissolução e
liquidação de firmas e sociedades e nos demais
processaméntos judiciais correlatas;

156.98-1.000,00 (cento e dnqüenta e_seis ITtilhões,
novecentos e oitenta e um mil cruzados), participando -com 0,37% dO totaJ geral do orçamento
do DF, e um incremento nominal da ordem de
196,60%, com relação ao orçamento aprovado
para este__exercício.

-Elaboração, exame, i avi-atura ou registro de
instrumentos jurídicos de- contratos, convênios,
aCOrdos e outros em que for parte o Distrito Federal

Por ser um órgão eminentemente de atividademeio, os recursos estão concentrados nas Despesas Correntes; e s_eu programa de trabalho resume-se a duas atividades: "Defesa do Interesse Público'" e "Precatórios jUdiCiais", respectivamente
com Cz$ 136.981.000,00 (cento e trinta e·- Seis
milhões e novecentos e_ oitenta e um mil cruzados), e 'Cz$ 20.000.000,00 (vinte milhõeS de crUzados).

Para cumprir os objetiVos acima, conta a Procuradoria com os seguintes órgãos.

Centrais

~Gal;tinete do Procurador-Geral;
_ _,;;__ 1'. Subprocuradoría Geral;
-2• Subprocuradoria Geral;
~3•. Subprocuradoria_ Geral;
~4•_Subprocuradoria Geral;
--:- P,i~s~~ ~e_ -"'~ministração Geral;

De Natureza Lo<:al
-Procuradorias Regionais.
Para O pr6Xirrio -exercício, a proposta destinou
à Procuradoria Geral recursos que somam ez$

Da ·orçamentação da Procuradoria Geral, um
fato nos chamou a atenção. Trata-se da rubrica
consignada nas Despesas de Capital no valor de
Cz$ -100.000,00 (um mil cruzados), para aquisição
de imóveis. Pela importância insignificante, fica
evidençiado que não houve planejamento, nessa
área para o próximo e_xerciciç a não ser que tal
rubrica seja suplementada no correr do próximo
ano levando em conta que o projeto estabelece
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que_o Governador do Distrito Federal fica autorizado a abrir créditos até o limite de 50% da receita

orçada, sem que a nova programação seja apro-

vada pelo Senado Fed~al.
DI- Secretaria de Comunicação Social
A legislação que criou a Secretaria de Comuni-

cação Social
tências:

esta_belec~_u

as seguintes compe-

Ante Q exposto, somos pela aprovação do projeto nas partes referentes ao Gabinete do Governador, Procuradoria Geraf e Secretaria de Comu.oJç_élç-ª.o_Sodal.
_
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1987.
- Melra Filho, Presidente - Albano Franco,
Relator - Iram Saraiva - Mauro Borges Al~xandre

Costa.- PQmpeu de Sousa -Maurido Corrêa -Mauro Benevides.

-estudar, propor, implementar e avaliar a polí-

PARECER
N• 26, de 1987

tica de comunicação social do Governo do Distrito
Federa1; abrangendo as áreas de imprensa, publid~ade, ~elações

públicas, pesquisa de opinião,

ed1toraçao, fotojomalismo e cinejomalisrno;

-prestar assistência técnica e financeira ao
GOvernador em suas necessidades de comunicação social;
-coordenar tecnicamente as atividades de comunicação social a serem inseridas na estrutura
dos órgãos da administração direta, indireta e fur.
dações da administra~o do Distrito Federal;

-propor, contratar e avaliar levantamentos e
pesquisa de opinião pública e de hábitos de comunicação, sugerindo aos diversos órgãos do
complexo administrativo do Distrito Federal as
alterações de procedimento que os resultados das
pesquisas ·aconselharem.
-conduzir os processos de contratação dos
serviços publicitários e aprovar as programações
de mídia e as campanhas publicitárias do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal;
-estudar, propor, implantare avaliar o sistema
de comunicação social do GDF, orientando tecnicamente as unidades executoras, integrantes dos
órgãos da administração direta, indlreta e fundacõesdo GDF.
Yara que esse elenco de atribuições seja atendido, a Secretaria conta com a segUinte estrutura:

Centrals
- Coordenadoria de lmprensa;
- Coordenadoria de Publicidade;
- Coordenadoria de Relações Públicas e Editoração.
Do mçamento 9eral do Distrito Federal coube
à Secretaria de ComunicaçãO Social, com recursos à conta do TésOU1'õ, a importância de Cz$
47.243.000,00 (quarenta e três milhões, duzentos
e quarenta e três mil cruzados), cuja participação
com relação ao montante é de tão-somente
0,11%, e apfesenta um aumento nominal de
505,08% sobre o -orçamento da Secretaria aprovado para este exercício.
Também esta Secretaria tem seus recursos absorvidos com as Despesas Corterues, divididos
em duas ativldades: "Divulgação e Publicidade"
com Cz$ 30.837.000,00 (trinta milhões e oitocentos e trinta e sete mil cruzados), ou seja,
62,27% dos recursos do órgão e "Planejamento
e Coordenação Social", aquinhoada com Cz$
16.406.000,00 (dezessels milhões e quatrocentos
e seis mil cruzados), o que corresponde a 34,73%
do orçamento da Secretaria.
São essas as considerações que temos a fazer
com relação aos três órgãos que relatamos.
Não foram apresentadas emendas aos subanexos relatados.

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei n" 31, de 1987DF, que estima a Receita e fixa aDespesa do Distrlto Federal para o exercício
financeiro de 1988"- Secretaria do Governo e Secretaria de Administração.
_Relator: Senador Pompeu de Sousa
Em -cumprimento ao disposto no art. 42, item
V, combinado com o § 1" do art. 17, da Constituiçã:o, o Excelentíssimo Senhor Presidente daRepública submete à deliberação do Senado Federal
Projeto de Lei que estima e Receita e ftxa a Despesa do Distrito Federal para o exercicio financeiro de 1988.
Na exposiÇãO de motivos encaminhada ao Senhor Presidente da República, o Governador do
Distrito Federa:l esclarece que as ações do GDF
consubstanciadas em objetivos de natureza social
e que _61,30% dos recursos serão aplicados na
educação e cultura, saúde e saneamento e- de-fesa
nacional e segui'ança pública; sendo que a Educação e Cultura recebem dotações de cerca de 30%
do_~ _r~cursos.

A receita_do Distrito_ Fed~al, para o próximv
exercício, com recursos de todas as fontes, foi
estimada em Cz$ 44.781.037.000,00 (quarenta
e quatro bilhões setecentos e oitenta e um milhões
e trinta e sete mil cruzados); sendo, deste valor,
Cr$ 41.826.852.000,00 (quarenta e- uni. bilhões,
oitocentos e vinte e seis milhões, _oitocentos e
,cinqüenta e dois mil cruzados) oriundos do Tesouro, e correspondendo, a esta última fonte, uma
variação percentual de 490,27%, em confronto
com as dotações aprovadas para o exercício vigente.
Além desses recursos, o Governo do Distrito
Federal contará com outros, provenientes de
transferências da União, sob supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, no montante de Cz$ 25.477.200.000, (vinte
e cinco bilhões, quatrocentos e set~nta e sete
milhões e duzentos mil o:u~ado,s).

Coube-nos relatar as partes referentes às Secretarfas do Governo e de Administração.

1- Secretaria do Governo
São .de competência da Secretaria do GOverno
as seguintes atribuições:
---=-execução central das atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa,_es_tatístlcas e processamento _d_e dado~;

Novembro de ]987
-orientação normativa, controle técnico e fiscalização específica da execução setorfal daS atividades de planejamento, orçamento, modernização administrativa, estatística e processamento
de dados;
-supervisão e coordenação das atividades das
' dministrações regionais;_
~-supervisão das atividades relacionada!? com
empreendimentos ou obras não incluídas na
competência das demais Secretarias.
yara cumprir o elenço de tarefas~ a S~cretaria
conta com os seguintes órgãos básicos:

Órgãos Bâsicos Ceritrais
- Gabinete do Secretário;
-Divisão de Administração Geral;
-Coordenação do Sistema de Planejamento;
-Coordenação do Sistema de Orçamento;
- Coordenação do Sistema de Modernização
Administrativa;
-::-_Coordenação das Administraçõ.es Regionais;
-Núcleo de Controle de Processamento de
Dados;
-·Junta do Serviço ~litar.

Descentralizados sem Personalidade Jurídica
-Administração Regional do Gama;
-Administração Regional de Taguatinga;
-Administração Regional de Brazlàndia;
-Administração_ Regional de Sobradinho;
-Administração Regional de Planaltina;
-Administração da Cidade Satélite do Núcleo
- Bandeirante;
-Administração do setor Residencial, Indústria e Abastecimento.

Descentralizado com Personalidade Jurídica
-Companhia do Desenvolvimento do Planalto
Central.

À Secretaria do Governo fo_ra,rn alocados recursos· no montante de Cz$ 1340:696.000,00 (um

bilhão, trezentos e quarenta milhões e seiscentos
e noventa e seis mil çruzados), representnndo
3,20% do total do orçamento para 1988, e um
incremento nominal de 580,82%, em confronto
com o orçamento vigente. Devemos, ei}tretai1~o,
levar em consideração que tal propordõiiáTidade
deverá ser menor, vez que, com a reestímativa
da arrecadação, para 1987, _os gastos do GDF
serão 115,53-% superiores ao orçamento aProvado para o corrente ano, segundo projeção oficial.
A Secretaria, ora em exame, terá, ainda, sob
sua supervisão recursos próprios da Companhia
do Desenvolvimento do Planalto Central, entidade
da Administração !ndireta, no valor de Cz$
1.185.9.80.000;0o -(um bilhão, cento e oitenta e
cinco milhões e novecentos e oitenta mil cruzados).
Os recursos da Secretaria estão distribuídos peJas seguintes unidades orçamentárias,
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documentação e comunicação administrativa,
administração de próprios e recursos humanoS;
-Coordenação, acompanhamento e controle
das atividades de recursos humanos na AdminisEm Cz$ 1.000,00
tração Direta e lndireta e nas Fundações;_
-Planejamento e execução das_ati_vidades de
tr-einamento, aperfeiçoamento e seleção de pessoal;
Especificação
Pro)e tos Atlvidades
Total
~elaboração, impressão e distribuição do jorSecretaria do Governo
140.021
141.327
281.348
nal oficia1 do Distrito federal;
Secretaria do Governo -Entidades
~Elaboração e expedição de normas para exeSupervisionadas
652.758
652.758
cuçãO das atividades de Administração Geral,
Administração da Cidade-Satélite
compreendidas em suas áreas de atuação.
do Núcleo Bandeirante
35.077
35.077
As despesas que serão realizadas por essa SeRegião AdminlstrãliVci-11-Gama
62.007
62.007
cretaria foram fJXadas, para o próximo exercfcio,
Região Administrativa 11l-T aguatinga
96.519
96.519
no montante de Cz$ 1.441.518.000,00 (um bi·
Região Administrativa IV-Brazlândia
21.1!9
21.119
lhão, quatrocentos e quarenta e um milhões e
Região Adrninlstrativa-Sobradinho
43.329
43.329
-qwnhentos e dezoito mil cruzados); o que repreM
Região Administrativa \lf~lanaltina
1.879
37.637
39.516
senta 3,44% do total geral da Despesa do DF,
Administração do Setor Residencial
e um incremento nominal de 292,94%, em conIndústria e Abastecimento
48.296
48296
fronto com as dotações aprovadas para o preAdministração de Ceilândia
60.727
60.727
sente exerçíciO. Este incremento corresponde ao
Total
141.900
1.198.796
1.340.696
segundo '!!~or concedido na Proposta, só su..
plãntado, negativamente, pela Procuradoria Geral.
Dos valores acima, 89,42%, reservam-se às ativ1dades e 10,58% aos projetas, clasSifi____ Todos os recursos estão consignados nas cha·
cados nas seguintes funções e programas:
madas atividades, e distribuídos entre as Únidades
orçamentárias ''Secretaria de Administração'' e
"Instituto de Desenvolvimento de Recursos Hu%
Função/Programa
Valores
-iiiã:'fio·s", respectivamente com Cz$
95,13
AdministraçãO e Planejamento
1.27.5.392
1.344.026.000,00 (um bilhãO, trezentos e quaren~
34,18
458.260
Administração
ta e quatro milhõe.s e vinte e se:!s mil cr~.ga_dos)
60,81
Planejamento Governamental
815253
e Cz$ .97.492..000,00 (noventa e sete milhões e
0,14
1.879
Programas Integrados
quatrocentos e noventa e dois mil cruzados).
4,87
63.304
Habitação e Urbanismo
Assim, as dotações coJocadas à disposição da
1,86
24.911
Urbanismo
Secretaria de Administração devem ser suficien~
3,01
40.393
Serviços de Utilidade Pública
tes para cumprir sua incumbência de apoio (pes~
1.340.696
100,00
soal, material, transportes internos, comunicação,
Total
documentação, administração de sede) quer co-mo· órgão central normativo, quer como executor
central de subfunções e atividades.
Não foram apresentadas emendas à proposta
Quanto às categorias econômicas, constata......:: COOrdenação do Sistema de Administração
orçam~ntária do Distrito FederaJ, nas partes refede Próprios;
mos qUe praticamente todos os recursos foram
rentes às Secretarias do Governo e de Adminis--Departamento de Administração de Pessoal;
aJocados no item das De~p~sa_!i_Çgrrentes. vez
tração.
que somente Cz$ 2.000,00 (dois mil cruzados)
-Departamento de Documentação e Comu·
Ante o exposto, somo.s pela aprovação do-Projedestinam-se às Despesas de Capital. Tal fato chanicaçáo Administrativa
to, _na forma como foi proposta, no que se refere
mou-nos atenção em virtude de dispositivos con-Divisão de Divulgação
~ partes, aqui relatadas.
tidos no Projeto que concede ao Governador po-Divisão de Administração Geral.
Sala das Comissões, 1O de novembro de 1987.
deres para abrir créditos suplementares, até o limi- Melra Filho, Presidente- Pompeu de Sou~
te de 50% da receita orçada, além de incorporar
De Deliberação ColeUva
sa, Relator - Alexandre Costa - Saldanha
ao orçam~nto do DF os créditos suplementares
-Conselho die Política de Pessoal;
Derzi - .Mau.-o Borges - Maurido Corrêa
concedidos pela União. Tais medidas dão ao ad- Comlssão de Ucitação.- Iram Saraiva - Mauro Benevldes:.
ministrador amplos poderes para refazer sua programação, sem que o Poder Legislativo tenha conhecimento, e a isso o facilita ainda mais, quanto
Descentralizado sem Personalidade Juriao Projeto são consignados valores insignificandlca
tes.
PARECER
-instituto de Desenvolvimento de RecUrsos
N• 27, de 1987
D- Secretaria de Administração
Humanos.
Esta estrutura atende às seguintes competênM
A Secretaria de Administração funciona com
Da Comissão do Distrito Federal, so·
das do órgão;
a seguinte estrutura organizacional:
bre o Projeto de Lei do Senado n~• 31~
-Planejamento dos Sistemas de pessoal, made 1987 (Me11$!1gem n• 184, de 1987),
terial, transportes internos, documentação e coÓrgãos Básicos Centrais
qUe ''estima_ a Receita e fixa a despesa
municação administrava, de próprios e recursos
do Distrito Federal para o exercido 11humanos;
-Gabinete do Secretário;
nanceiro de 1988"- Secretaria d~ FI~
-Execução Central das atividades de pessoal,
-Coordenação Normativa do Sistema de Renança.s _e _Reserva de Conting~da.
material, transportes intemos, documentaçãO e
cursos Humanos;
comuni_caçao administrativa, administração de
-Coordenação Normativa dos Sistemas de
Relator: Senador Mauro Borges
próPrios e recursos humanos;
.
_
Apolo;
lnfonnações Gerais
-Orientação normativa, controle técnico e fis-Coordenação do Sistema de Material;
Dando cumprimento ao disposto no artigo 57,
-Coordenação do Sistema de Trãnsportes ln- calização especifica da execução das atividades
setoriais de pessoal, material, transportes internos
inciso IV, da Constituição, o Senhor Pres{dente
temos;
SECRETARIA DO GOVER!'IO
RECURSOS DO TESOURO
DEMONS1RATIVO DA DESPESA POR (JI'!JDADES ORÇAMENTÁRIAS,
CONSOUDANDO PROJETOS E ATIVIDADES
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da Repóblica encaminha ao Seriádo Federal, para
sua apreciação, a proposta de lei de orçai"nénto

do Distrito Federal, para o exercfclo de 1988.
A referida proposta orçamentária estima a reM

ceita em Cz$ 44.781.037.000,00-{quãl'f>nta e quatro bilhões, setecentos e oitenta e um milhões,
trinta e sete mil cruzados) e ftxa a despesa
igual quantia.

em

Dentre os desdObramentos da re-celta, c2lbe
apresentar o seguinte:
Em Cz$ 1.000
1 -Receita do T escuro...........~ ...-... 41.826$52

2- Receita dos Órgãos da Administração
lndireta e das Fundações (excluídas
as transferências do Tesouro)

····················--·····------ 2.954.185
44.781.037
Na Exposição de Motivos n~Oll, de 28âea9osto de 1987, que acompanha a PrOposta OrÇamentária para o exercício de 1988, o Senhor Gover-

nador do Distrito Federal esclarece que, de acordo
com as diretrizes da Nova República, as ações
do GDF estão voltadas predominantemente para
os _objetivos de caráter social, ·razão por que
61,30% do orçamento se destinam à educação
e cultura, saúde e saneamento e defesa nacional
e segurança pública.
Diz o refertdo documento que, do total dos recursos, 65,84% serão aplicados nas cidades satélites e 30,94% no Plano Piloto, restando 3,20%
como Reserva de Contingência.
Informa, ainda, que "o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEPE, que repres_enta 7,20% do Orçamento, deverá ser aplicado integralmente em despesas de capital, como
consta da rubrica Desenvolvimento Regional".
Indicados os dados e informações sobre os valores globais da receita e da despesa, bem como
as prioridades para ã alocação dos recursos, passamos a examinar a proposta orçamentária nas
partes relativas à Secretaria de Finanças e à dotação global Reserva de Contingência, que nos foram atribuídas para relatar.
Secretaria de Finanças

Pelo Quadro 1 anexo-. pode-se veríficar õS Valores da despesa da Secretaria de Finanças (SF)
nos orçamentos de _1 984 a 1987 e na propOsta
orçamentária para 1988._
Nota-se que, n-o· período de 1984 a 1987, a
participação da SF no total da despesa foi a seguinte:

a despesa de I987ter sicfo-prOjetada com base
na inflação O (zero), daí decorrendo grande defasagem -entre os valores estimaa-os-e os valores
reais, pois o índice inflacionário de janeiro a setembro deste exerdcio alcançou 231,36%, admitindo-se, em 1988, taxa de inflação de 60%, como
se afirma na Mensagem Presidencial que acompanhou a Prop-osta Orçamentária da União Exercício de 1988; encaminhada ao Cong'res_so
Nacional.
J'!o quadro 2 anexo mostram-se os valores da
despesa da Sf no periodo de 1984 a 1988, por
Função e Programa. Pelei seu exame, observa-se
que a função DesenvolVimentO Regi6na1 apresenta a inaior"-Pàrticipação em relação ao total da
despesa da SF (%)e do Tesouro(%), no período
de l986 a· 1988. Tal participação, em relação
à despesa da SF e à despesa do T escuro, foi,
respectivamente, de 66,46% e 6,59%, em 1986;
59,98% e 6,59%, em 1987; e representará
67,48% e 7,20%, em 1988, verificando-se, portanto, ao longo do período, um crescente aparte de
recursos para a função Desenvolvimento Regional. Em seguida vêm a função Administração e
Planejamento - na qual se insere o programa
Administração Financeira --e a função Assistência e Previdência (Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público), tendo a primeira
uma participação em 1988 que cOrresponderá
a 28,95% e 3,09%, respectivamente, da despesa
da SF e da despesa do Tesouro; cabendo à segunda uma participação equivalente 3,33% e
0,35%.
..

a

Reserva de Contingência
Trata-se de dotação global definida no art. 91
do Decreto-Lei n~ 200, de 25-2-67, alterado pelo
art. 1~do Decreto-Lei n~ 900, de 22-9-69 e, mais
recentemente, pelo Decreto-Lei n" 1. 763, de
fO-I-80.
.
.
..
O Decreto-Lei n~ 1.763/80 estabelece que o
orçamento anual poderá conter, sob a denominação _de Reserva de Contingência, dotação global não especificamente destinada a determinado
órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica; cujos recursos serão utilizados
para a abertura de créditos adicionais.

Na presente Proposta Orçamentária estão consignados, a título de -Reserva de Contingência,
Cz% 1.435.643.000,00 (um bilhão, quatrocentos
e trinta e cinco milhões e seiscentos e quarenta
e três- rilll cruzados), valor que representa 3,43%
da Despesa do Tescuro.

No orçamento proposto para 1988, tal participação atinge 10,67%' estando, Porta ii to, bastante
próxima da participação-verificada em 1987.

A participação da Reserva de Contingência no
total da Despesa do Tesouro foi de 3,14% em
1984; 2,57% , em 1985; 0,98% , em 1986 e 1,62%
~m 1987, notando-se, portanto, que, em relação
aos _três _últimos exercícios, tal participação cresceu consideravelmente. Esse crescimento mostra
que as previsões orçamentárias foram feitas com
base em projeções de certo modo precárias e
inseguras.

Cabe observar que, de 1987 para 1988, a despesa da SF apresenta um aumento de 472,76%
(de Cz$ 779.555.000,00 para ... Cz$
4.465:030.000,00, em valores absolutos), acréS-cimo este que pode ser explicado pelo fato de

Considerações Finais
-PefO- émnle dO oiçamento da Secretaria de Finanças, nota-se que a participação da despesa
dessa unidade orçamentária, em relação ao total

1984 - 14,95%
1985- 15,23%
1986-9,91%
1987-11,00%
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da despesa do tesouro, mante-ve-se em níveis
bem próximos em 1984 e 1985 (14,95% e
15,23%' respedlvaffiente), caiu significativamente_em 1986 (9,91%), voltou a crescer em 1987
(fi%); devendo, enl 1988,- manter-se -em nível
um pcnJCO inferior a este (10,67% ).
Os decréscimos verificados a partir de 1986
decorreram certamente da alocação da maior
parte dos recursos às áreas de cunho social educaçãO, saúde, saneamento, segurança pUblica
e habitação -, em cumprimento às diretrizes e
à orientação estabeleddas nos planos de desenvolvimento nacional da Nova Rep_Q_blica.
Em razão do atendimento prioritário dessas
áreas, aos órgãos incumbidos das atividadesmeio, como é o caso da Secretaria de Finanças,
foram alocados recursos em proporções menores
aos atribuídos aos órgãos encarregados das atividades de carâter eminentemente social.
Conforirie se assinalou anteriormente, a função
DesenVõlVimento Regional, alocada na unidade
orçamentária Secretaria de Finanças, vem, desde
1986, ocupando lugar de destaque nos Orçamentos do GDF.
A proposta orçamentária para_ 198_8 consigna
para a referida função dotação- de Cz $
3.013.344.000,00 (três bilhões, treze milhões e
trezentos e quarenta e quatro mil cruzados), que
representa 7,20% da des_pesa do Tesouro do GDF
e 67,48% da despesa da SF.

Tais recursos constituem o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, que
se inclui na função Desenvolvimento Regional,
e _é gerido pela Secretária de Finanças.
Em 1_~88, os recursos do F:undefe serão aplicados integralmente em_ despesas de capital, através
da implementação de 21 projetes que se acham
especificados no Quadro 3 anexo,
Merece destaque o fato de o Fundefe destinar-se exclusivamente a despesas de capital, porquanto assim estará atendendo a seu verdadeiro
objetivo, que é promover o desenvolvimento econômico-social do Distrito Federal, através da prOdução, expansão e aperfeiçoamento de bens e
serviços públicos.
Todavia, quanto aos valores constantes do Programa de Trabalho do Fundefe para 1988, entendemoS que o ProJeto 17 - coDstrução de
A_grovilas, Inclusive na Região Geoeconômi·
ca de Brasília - deve ser contemplado com
maiores recüfsõs, porquanto se- trata dé investimento de inegável importância económico-social,
pelo qual a ocupação e o aproveitamento das
áreas rurais se fazem de maneira racional, obedecendo a um planejamento global em que se prevêem o estabelecimento de uma infra-estrutura
urbana e a criaçáo de condições materiais mínimas indispensáveis para que as famílias possam
dedicar-se plenamente às atividades agrícolas em
ambiente que lhes proporciõnam a satiSfação normal de suas necessidades básicas.

o

As agrovilas vêm sendo_ implantadas no DF
com grande êxito, representando, sem dúvida ai-

\

\
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guma, um verdadeiro laboratório para a rl!forma
agrária no País.

Em razão de sua concepção e dos critérios
e processos adotados para sua implantação, elas
solucionam, a um só tempo, três problemas cruciais da economia do DF: o desemprego, a falta
de moradias e a precária produção de gêneros

de primeira necessidade.
Além de proporcionar emprego, habitação e
produção de alimentos básicos, a ocupação das

L---
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Com apoio nessas razões, apresentamos as seguintes emendas ao Projeto de
Lei do Senado no 31, de 1987 - DF:
EMENDA N" 1 (Relator)
Suprima-se da designação do Projeto 17 (do
Programa de Trabalho do FUNDEFE - 1988)
a frase " ... inclusiv_e- ria Região Geoeconômica de
Brasília".
. EMENDA N• 2 (Relator)

áreas rurais através das agrovilas evita as invasões _,
Oeduza-se do valor atribuído ao Projeto 01 indesejáveis e, conseqüenterriente, oS transtornos
Exe<::uç:ão de Obras de Urbanização (Programa
e dificuldades que provocam~
de Trabalho do FUNDEFE - 1988) a importância- de Cz$ 76.952.000.00 adiciona-se ao valor
Simultaneamente_ ao reforço financeiro do Proatribuído ao Projeto 17 - Construção de Agrojeto 17, é de toda conveniência que, para-a impianvt1as (Programa de :rrabalho FUNDEFE- 1988).
tação das primeiras agrovilas, os recursos orçaForam apresentadas, na parte referente à Sementários destinados a esse fim sejam aplicados
exclusivamente no Distrito Federal, até a plena cretaria de Finanças quatro emendas, sugerindo
a supressão de um projeto e uma atividade e
maturação e consolidação dos investimentos, raincluindo no final dele a expressão: "de acordo
zão por que propomos se suprima da designação
do referido Projeto arras~ "_:inclusive na Região com ·programação específica a ser aprovada previamente pélo Po'der Legislativo".
Geoeconômlca dé Brasnia".

Sexta-feira 13

Apesar dos bons propósitos do eminente autor
das (mlendas, somos contrários à supressão dos
projetas e atividades por questões constitucionais,
bem como à inclusão da expressão aludida acima
em virtude da boa técnica legislativa e dos contatos com membros do Governo do Distrito Federal,
que, futuramente, ficaram de apresentar um orçamento mais transparente.
Em face do expostO, opill.ãin.Os pela aprovação
da proposta orçamentária do GDF para 1988,
contrários às emendas apresentadas e com as
emendas de Relator que oferecemos, quanto às
partes referentes à Secretária de Finanças e à
dotação glo);>al Reserva de Contingência, consideR
rando que foram obed~cidas as diretrizes e normas técnico-legais para sua elaboração.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1987.
- Meira Foho, Presidente - Mauro Borges,
_vencido quanto às emendas, Relator -- Alexandre Costa - Mauricio CoJTea - Pompeu de
Sousa - Edlson Lobão

QUADRO 1
OR~AHENTO

OO.OISTRITO FEDERAL

VALORES DA DESPESA
RECURSOS 00 TESOURO
PERÍODO: 1984 a 1988
6rg~o:

SECRETARIA DE fiNANÇAS

UNIDADE

Secretaria
de Flnançás

1985

1~84

Orçamento
Aprovado

46.63:3

~

l-4,95

Orçamento
Aprovado

150.810

1967

1986
%

1.5,23

Orçamento
Aprovado

% Orçamento

472.60.5 9,91

Ar:.ovado

1988
%
% P:;:oposta Dr

779. 5.5.5 11,00

çamentária-

4.46.5.030

10,67

- Total da

Fonte de'Recur
so (Despesa dO
Tesouro)

-311.850- 100,00

989.873 100,00

2827

4.765.775 100,00· 7.085.965 100,00 41.826.852100,00

rente: PRODASEN --Centro de Informática e Processamento de Dados do senedo Federal.
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PARECER

N• 28, de 1987
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado Federal
11" 31, de

1987-DF, que ''estima a receita
e fixa a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988" -

Ane-

xos: Secretarias de Educação, Cultura,
Saúde e Assistência Social.

CClNGRESSO NACIONAL (Seção ITJ
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rença pelo fato de outras secretarias também receberem verbas destinadas à educação.
6. Em cumprimento à Lei n<? 7.348, de
24-7-85; estão destinados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino no DF .Cz$
11.258.021.000,00 (onze bilhões, duzentos e cinqüenta e oito milhões e vinte um mil cruzados),
oorrespõndendo a 26,91% do Orçainento do
GDF (ligeiramente superior ao percentual destinado no exercício em curso: 25,30% ), conforme
demonstrado no quadro abaixo:

5. -À função de educação e cultura foram alocados recursos no· montante de ·cz$
12.212.601;000,00 (dôze btih0e5, duzentos e doze
milhões, seiscentos e_ um mil cruzados), correspondentes a 29,20% do total do orçamento do
Distrito Federal para o exercício. Dessa quantia,
Cz$ 11.451,644.000,00 (onze bilhões, quatrocentos e cinqüenta e um milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil cruzados) foram destinados
à Secretaria de Educação, explicando-se a dife-

Relator: Senador Alexandre Costa

Com a Mensagem n9 184, de 1987 (no 287,
na origem), o Sr. Presidente da República submete à apredação do Senado Federal a proposta
orçamentária do Distrito Federal para 1988, que
estima a sua Receita e fixa a respectíva Despesa

em Cz$ 41.826.852.000,00--(quarentã e um bi-

lhões, oitocentos e vinte e sefs milhões, oitocentos
e cinqílenta e dois mil cruzados).

2. Por indkação do Senhor Presidente da Comissão do Distrito Federal, cabe--nos relatar os
Anexos relativos às Secretarias de Educação, da

OU~:~=-9-m:~~-=~-=~.------------~~'"UO~<~l~""~'"--,
I'IICG. /O.n'l, .$1111'!V.

Cultura, da Saúde e da Assistência Social.

3. Acompanha a Mensagem Exposição de
Motivos do Senhor Governador do Distrito Fede~
ral, que salienta estarem as ações do Governo
do Distrito Federal "consubstanciadas em objetivos de natureza social" e que a pro pasta "mantém
o espírito de economia e rigorosa programação
dos custos para execução da Lei de Meios",
4. A Secretaria de Educação, regulada pela
Lei rt' 4.545, de 1O de dezembro de 1964; Lei
n-?7,456, de }<?de abril de 1986; Decreto n9 2.893,
de 13 de mala de 1975; Decreto no 7.451. de
23 de março de 1983 eLegislação Federal correlata, compõe-se dos seguintes órgãos básicos:
-Gabinete do Secretário;
-Departamento de Planejamento Educacional;
-Departamento de Património Histórico e Artístico;
-Departamento de Inspeção de Ensino;
-Divisão de Administração Geral.
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De Deliberação Coletiva
-Conselho de Educação do Distrito Federal;
-Comissão de Moral e Civismo do Distrito
FederaVCOMOCl- DF..
Descentralizado com Personalidade Jwidlca
-Fundação Educacional do Distrito Federal;
Tendo por competência:
-Administração, organização, planejamento e
avaliação do sistema educadonal;
-Elaboração, acompanhamento e controle
do plano educacional do Distrito Federal;
-Asgjstência técnica e financeira necessárias
ao desenvolvimento de instituições particulares
e integração dentro da política global do Distrito
Federal;
- Planejamento, coordenação, controle e avaliação de programas de treinamento, aperfeiçoamento de pessoal técnico, docente e administrativo do sistema educacional;
- Planejamento para aplicação de investimentos públicos e particulares na estrutura educacional;
-Programação, supeMsão e avaliação da política de preservação do património histórico e
artístico.
-
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7. A despesa com a função Educação compôe-se, conforme o vfnculo dos recursos, em Cz$
3.43l.OOO,OO (três milhOes, quatrocentos e trinta
e um mil cruzados) de rec_ursos ordinários e Cz$
11.448.231,000,00 (onze bilhões, quatrocentos e
quaréhfa e oito milhões. duzentos e trinta e um
mil cruzados) de recursos vinculados.

8. O quadro abaixo discrimina a despesa da
Secretaria de Educação- e Cultwa pelos diversos
programas, ~endo de se destacar a importância
atnbuída aos programas de ensino de primeiro
e segundo graus, e para o ensino regular.
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9. Do total dos recursos alocados à Secretaria _ taria, para realização de despesas correntes. O
restante destinar-se-á à Fundação Educacional
deEducaçãoeCultura,Cz.$]]6.431.000,00 (cendo Distrito Federal, entidade supervisionada.
to e dezessei_s milhões, quatrocentos e trinta e
um mil cruzados) ficarão com a própria Secre-
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O quadro a seguir explicita o Programa de Trabalho da Fundação Educacional do Distrito Federal. A importância dos programas de ensino regular de primeiro e segundo graus é enfatizada ,pelas
importâncias que lhes foram alocadas.
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1O. À Secretaria da CUltura, regulada pela Lei
19 de abril de 1986, foram destinados
recursos da ordem de Cz$ 624.813.000,00 (seiscentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e treze
mil cruzados), equivalente a 1,49% do Orçamento
do Distrito Federal.
11. A Secretaria compõe-se dos seguintes órgãos básicos:
DI- Órgãos Básicos

n" 7 .456, de

Centrais

-Gabinete_do Secretário;
-Assessoria de Planejamento;
-Coordenadoria do_ Programa de Patrimônio

Cultural;

- Coordenadoria do Programa de Integração
e Intercâmbio Cultural;

Descentralizado com PersonaHdade Juridlca
-Fundação Cultural do Distrito Federal;

- Coordenadoria do Programa de Bibliotecas;

É competente para:
-Planejar, administrar, coordenar, preservar,
estimular e apoiar a política cultural e o processo
de produção cuhural do DIStrito Federal;

- ~oordenadoria do Programa de Museus.
;.__Divisão de Administração Geral.
De DeUberação Coletlva

-Conselho de Cultura do Distrito Federal.

Descentralizado sem Personalldade Juridlca
-Arquivo Público do Distrito Federal.

- Planejar a aplicação de investimentos públi·
cos e particulares em bens patrimoniais e culturais;
- Planejar, estimular e promover estudos e
pesquisas sobre o processo cultural e o património cultural em todos os seus aspectos, articulando-se com instituições de pesquisa;
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-Preservar o património cultural do Distrito
Federal e divulgar os bens culturais;

Recolher.- preservar, garantir a proteção espe-

premo~

cial a documentos arquivísticos de valor permanente,~pfoduzidos e acumulados pela Adminis-

ver estudos e pesquisas para a implantação das
Bibliotecas Públicas e Museus do Distrito Federal;

tração Direta, lndireta e Fundações do Distrito
Federal.

-

Planejar, supervisionar, Coordenar,

Sexta-feira 1:3
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12. Dos recursos alocados à Secretaria de
Cultura, Cz$ 18.570.000,00 (dezoito mi1hões, quinhentos e setenta mil cruzados)- recursos ordinários, não vinulados - serão aplicados no se-

guinte Progrztrna de Trabalho:
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O restante, no total de Cz$

606243.000,00 (seiscentos e seis milhões, duzentos e quarenta e três mil cruzados), destinam~
se às Enttdades Supervisionadas·- Cz$
587.423.000,00 (quinhentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil cruzados)
- e ao Arquivo Público do Distrito Federal Cz$ 18.820.000,00 (dezoito milhões, oitocentos
e vinte mil cruzados).
* Fundação Cultural do Distrito Federal.
14. A Secretaria de Saúde é regulada pela
Lei n? 4.545, de 1O de dezembro de 1964, e pelo
Decreto n" 2.976, de 12 de agosto de 1975; tendo
a seguinte competência:
-O estabelecimento da política de saúde do
Distrito Federal, compatibilizando-a com a POUfica
de saúde e a de desenvolvimento econômicosociai do País, em coordenação com as demais
instituições do setor;
-O planejamento, Organiza.Çao.- direção, coordenação, execução, avaliação e fiscaJização das
atividades de promoção, proteção e recuperação
da saúde;

l

I

I
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17.
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-A construção, equipamentO e ope~ação dos
estabelecimentos da rede_ oficial da saúde;
-A fiscalização do exercício das profissões de
s"ãúde e atividéides correlatas e -dos estabelecimentOS que interessam a saúde da coletividade;
-O controle de drogas e medicamentos e a
fiscalização dos estabelecimentos fannacêuticos;
_-A fiscalização da manlpu1ação e comercialização de gêneros alimentícios;
-A promoção da melhoria das condições de
saneamento do meio ambiente e o controle da
população;
-Estudo no campo de saúde, abrangendo a
pesquisa básica; clínica e epidemiol~ica;
-A promoção de acordos e convênios,_ no
Campo de sua ãtividade, com entidades públicas
e privadas.
15. São os seguintes seus órgãos básicos:

ID- órgãos BásJcos
Centrais
-Gabinete do Secretário;
-Núcleo de Planejamento;

-Departamento de Saúde Pública;
-Núcleo de Controle de Programa de Saúde;
-Departamento de Fiscalização de Saúde;
~Divisão de Administração Geral.
De DeUberação Coletlva

-Conselho de Saúde do Distrito Federa]
-Comissão de Fiscalização de Entorpecentes
do Distrito Federal.

Descentralizado, sem Personalldade Jurídica
-Instituto de Saúde do Distrito Federal.
Descentralizado, com Personalidade Jurídica
-Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
16. A proposta orçamentária consigna para
a Secr~taria de Saúde a dotação _global de Cz$
8.897.476.000,00 (oito bilhões, oitocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e setenta e
seis mil cruzados) correspondente a 21,27% do
total, com uma redução de cerca de 1 ponto percentual em relação ao exercício em curso.

O total da dotação se_rã assim alocado:
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o quadro abaixo discriffiina_o Programa de Trabalho
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19.

.Ao Instituto de Saúde do Distrito Federal foram desti-

t~nados"Cz$

192.167.000,00 (cento e noventa e dois milhões, cento e sessenta e sete mil cruzados), ~ se~em utilizados no segui~
te Programa de Trabalhos
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20. À Secretaria de _Serviços Sociais, regida
pela Lei n"' 4.545, de 1O de dezembro de 1964,
e pelo Dec:reto n~ 4.037 -B,_ ci_e 30 de dezembro
de 1977, foram destinados recursos da ordem

de Cz$ 1278.872.000,00 (um bilhão, duzentos
e setenta e Oito milhões, oitocentos e setenta e
dois mü cruzados); 3 05% do total do orçamento
-doDF.
1

21. Desse totaJ, 97,11% estão consignados
à Fundação do Serviço Social do DF, entidade
supervisionada cujo programa de trabalho é o
seguinte:
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ASecretaria de Serviço-s SOciais, na forma

PARECER

da Legislação aplicável, é competente para:
-

Competêncla

1'1• 29, de 1987

_

-Desenvolvimento de Comunidade;
-Assistência ao Migrante e estud.o do fluxo

Da Comissão do Disbito Federal, sobre o Projeto de_ Lei do Senado _n~'_31,

migratório;

d-e 1987 -úF (Mensagem n' 184, de
_1987), que "estima a Receita e fixa a
Despesa do Disbito Federal para o exercido financeiro de 1988"' - Secretaria
de ViaÇão e Obras e Secretaria de Servlcos Públicos.

-Desenvolvimento do artesanato;
-

Proteção e Promoção SoCial do menor.

-Assistência a segmentos populacionais carentes;

-Registro, Controle e Apoio a Obras Sociais;
- Habitaçao Social.
E tem a seguinte organização:

-

Órgãos Básicos

Centnds
-Gabinete do Secretário;
-Gerência de Assistência Social;
-Núcleo de Planejamento e Controle;
-Divisão de Administração Geral.

Descentralizados, com Personalidade JuridJca
-Fundação do Serviço Social do Distrito Fe-deral;

-Sociedade de Habitações do Interesse Social

Ltda.
23. Do exposto, cumpre ressaltar o esforço
do Governo do Distrito Federal em favor da educação, em especial a ênfase dada, na _proposta
orçamentária em estudo, ao irisfnO -regular de
)"'grau.
Por outro lado, cabe-nos lamentar a redução
dos valores consignados à Secretaria de Saúde.
24. Foram apresentadas quatro emendas na
parte relativa a Secretaria de Saúde, sendo que
duas relacionam-se com as Entidades Supervisionadas da Secretaria; todas de autoria do Senador Meira Filho, e que sugerem a supressão dos
projetos 17003.13750251.015 e
47001.13754281.193. Apesar âe estarmos de
acordo com a justificação do ilustre Senador, rejeitamos as mesmas, vez que elas ferem preceitos
constitucionais
Quanto as outras duas, acrescentam aos mesmos projetas, no final, a expressão: "de acordo
com progrâtnaÇão específica a ser aprovada previamente pelo Poder Legislativo".
Em que pese os bons propósitos do Senador,
somos pela rejeição das emendas, em virtude de
não se coadunarem com a técnica legislativa, bem
como os propósitos de tomar mais transparentes,
por parte dos órgãos do Distrito Federal, os orçamentos futuros.
25. Considerando, contudo, as limitações legais às alterações da proposta orçamentária, opinamos favoravelmente à aprovação do projeto
no que se refere às Secretarias de Educação, Cultura, Saúde e Serviços Sociais.
Sala das Comissões, 1O de novembro de 1987.

-Melra FiDlo, Presidente- Alexandre Costa,
Relator-Pompeu de~-Mauro8orges
-Iram Saraiva - Edison Lobão -Mauricio
CoJTêa -Mauro Benevldes.

Relator: Senador Mauricio Corrêa
Através da Mensagem n9 184, de 1987, o SenhOr PreSiàente da República. atendendo ao que
preceitua o art. 57, item N, da Constituição Federal, submete à apreciação do Senado Federal a
proposta de orçamento do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988, estimando a receita em Cz$ 44.781.037.000,00 (quarenta e quatro
bilhões, setecentos e oitenta e um milhões, trinta
e sete mil cruzados) e fiXando a despesa em idêntica quantia.
Cabe-nos relatar os: anexos refererites às Secretarias de Viação e Obras e de Serviços Públicos,
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havendo muito pouco a discutir, ante a sistemátiCã Constitu . .jonal vigente.
No encaminhamento da Proposta Orçamentária do Distrito Federal pelo Senhor Governador
do Distrito Federal ao Senhor Presidente da República é declarada a adoção da filosofia da Nova
República e a ad~o ao compromisso prioritário
do Governo Federal com os objetivos de natureza
social.
Deste modo, os percentuais relativos aos objetivos prioritários (Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, Defesa Nacional e Segurança Pública)
absorvem 61 ,30% do orçamento, cabendo à Educação e Cultura a dotação de cerca de 30% dos
recursos.
Do ponto de vista geográfico, que· também ê
sodológico, o conjunto das aplicações destina
65,84% às cidades-sat-élites e 30,94% ao Plano
Piloto, restando como Reservas de Contingência
3,20%.Está.t:imbéffi estipulado que o Fundo de DesenvoJvimento do Distrito Federal- Fundefe, que
representa 7,20% do Orçamento, deVerá ser aplicado integralmente em Despesas de Capital, como..consta da Rubrica ''Desenvolvimento Regional.

DESDOBRAMENTO DA RECEITA
A proposta orçamentária estima_a receita em Cz$ 44.781.037.000,00, com os seguintes desdobramentos:

r.

Em Cz$ 1.000,00
40.703.993
14217.321
19.454
223.341
18.401
ll.221
25.890.614
323.641
1.122.859
4!.826.852

Receita do Tesouro
1.1 -Receitas Correntes
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências-Correntes
Outras Transferências Correntes
1.2 -Receitas de Capitãl
Total

2.

Ret_eila dos órgãos da administração lndireta e das fundações
(Exduidas-as transferências do Tesouro)
2.1 -Receitas Correntes
Receitas de Capital
Total
Total Geral da Receita

Fei_tas estas considerações p·reliminares, passemos à análise dos anexos referentes às Secretarias
de Víação e Obras e de Serviçós Públicos que
nos cabem relatar.

SECRETARIJ\ DE VIAÇÁO E OBRAS
A dotação global alocada à Secretaria de \fiação

e Obras, a título de recursos do Tesouro, é de
Cz_$ 1.700288.000,00 (huffi.bilhão, setecentos
milhões, duzentos e oitenta e oito mil cruzados),
correspõfidendo a 3,79% do orçamento total do
Distrito Federal.
Tem a Secretaria de Viação e Obras as seguintes atividades de competência:
-desenvolvimento do Plano Urbanístico de
Brasnia;
-elaboração e desenvolvimento dos planos
diretores das ddades satélites;

2.935.640
18.345
2.954.f85
44,781.037
-execução de projetas e conSti-Ução de Obre~s
viáriaS e de urbanismo;
-execução de projetes e construção de edifícios públicos;
-fiSCalização de construções públicas e particulares de Brasília;
-construção e manutenção de logradouros
-- --públicos;- planejarnento da política rodoviária do Dis~
trito Federal e supervis~o de sua execução;
-realização de acordos, contratos e convênio
com entidades públicas e privadas para execução
de projetas e construção de edifícios, obras viárias
e urbanismo;
-execução e atualização de planta cadastral
do Distrito Federal;
-conservação, proteção e fiscalização das ba~
cias hidrográficas utilizadas ou reservadas para
fins de abastecimento de água do Distrito Federal.
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Desempenha suas atividades através de órgãos
centrais descentralizados, de personalidade jurfdica própria a ela vinculados para efeito de orien-

tação e supervisão de que são:
-Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil;
-Departamento de Estradas de Rodagem do

Distrito Federal; e
-Companhia Imobiliária de Brasma.

São seus órgãos centrais:
-Gabinete do Secretário;
-Departamento de Arquitetura e Urbanismo;

-Departamento de Programação e Controle
de Obras;
-Departamento de Ucenciarnento e Fiscalização de Obras;
-Divisão de Administração Geral.

Tóda_a Seçretaria de Viação e Obras é a responsável direta por uma série de itens que, sem sua
plena execução, ficará dificultado o atendimento
da política sócio-econôrnica do .Oovemo como
um todo. A título de _sugestão, na possibilidade
de suplementação futura, por excesso de arrecadação, entendemos devam ser dadas as seguintes
prioridades:
l-prevenção e controle_dª erosão em todo
o Distrito Federal, principalmente_ às margens do
sistema viário e nas conexões e pontos de sustentação de pontes e viadutos;
II- construção de prédio público destinado à
insta1ação do Fórum de Taguatinga;
III- construção de prédio público destinado
à instalação do Fórum de Ceilândia; _
IV- construções de prédios públicos, em Brasília e nas cidades--satélites, destinados aos Juizados Espedais de Pequenas Causas;
V- construção de prédio público destinado à
futura Câmara Legislativa do Distrito Federal;
VI- construções de prédios públicos, em Brasília e nas cidades-satélites, destinados à ampliação da rede de delegacias de polícia civil;
VIl- ampliação do prédio público destinado
ao Juizado de Menores do Distrito Federal;
VIII- ampliação, nos moldes da Galeri_a dos
Estados, e conservação das passagens de nível
destinadas ao trânsito de pedestres nas travessias
dos eixos das Asa Sul e N_or_t:e_ do Plano Piloto;
IX- restauração de vias públicas, levando-se
em consíderação o desgaste do pavimento asfáltico durante os períodos de chuvas;
X- reforma e reaparelhamento do Hospital de
Base de Brasflia;
XI- ampliação das obras e reequipamento das
unidades hospitalares das cidades-satélites;
XII- construção de abrigos para passageiros
de ônibus;
__
xm- construção de abrigos para motoristas
• nos pontos de táxi;
XIV- asfaltamento das vias públicas do Gáma
e da Ceilândia;
XY- pavimentação das pistas secundárias de
Sobradinho;
XVI- pavimentação da QE 38, no Guará;
XVII- urbanização, asfaltamento e instalação
de esgotos no Setor N Norte 2 e na QN_L, em
Taguatinga Norte;
XVIII- urbanização da Vila BuritiS II, em Planaltina;
XIX- urbanização da Avenida Central, no Núcleo Bandeirante, com construção de calçadões
e eliminação dos desníveis;
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XX- urbanização da Candangolândia e da Vila
Metropolitana;
XXI- urbanização do CrUzeiro;
_XXII- execução de obras de saneamento da
Lagoa de Oxidação, em Planaltina;
XXIII- recuperação dos esgotos de Planaltina;
XXIV- execução de obras de esgotos na Ceilândia;
XJfN- execução de obras de complementação
da pavimentação do Setor Leste de Plana1tina;
XXVI-asfaltamento da Rodovia DF-190, anti"g<.'f DF-1, ligando a DF-14 à DF-3, para atender
a centenas de pequenos produtores rurais;
XXVII- recuperação, conservação e melhoramento_ das seguintes rodovias;
XXV!ll-rodovia DF-095- DF-240 (9,0 Km);
XXIX-rodovia DF-240- Trecho: DF-001DF-180 (8.5Krn);

XXX-rodovia DF-290- Trecho: BR-040Gama (9;0Krn);

. XXXI-Rodovia DF-35- Trecho: DF-25/DF-1
(6,0Krn);

·

XXXII-Rodovia DF-25-

Trecho~

DFw3/

DF-47 (3,0Krn);

·XXXIII-Rodovia DF-75- Viaduto RFFSN
DF-I (7,0Krn);
XXXIV- Rodovia DF-5- Trecho: DF-9/DF-1
(18,00Krn);

SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBUCOS

A dotação total alocada à Secretaria de SerViços
Públicos é de Cz$ 1.313.832.000,00 (um bilhão,
trezentos e treze milhões, oitocentos e trinta e
dois mil cruzados), correspondendo a 2,79% do
Orçamento total do Governo do_Distrito·Federal.
Tem ~ Secretaria de Serviços Públicos as seguintes atividades de competência:
- Planejamento dos transportes coletivos;
-Administração dos Terminais Rodoviários
do Plano Piloto;
-Concessão ou Permissão para exploração
de transportes coletivos e de táxi;
__- Planejamento dº sist_ema de energia elétrica;
-Iluminação pública;
- ~ecução dos serviços de limpeza urbana
e de industrialização do lixo;
-Administração dos abrigos para passageiros
de ônibus, passagens de nível, sanitários públicos
e áreas destinadas a estacionamentos públicos;
- Pennissão para a exploração de bancas de
jamais e revistas;
-Administração dos cemitérios.

São órgãos básJcos
a) Centrais:
-Gabinete do Secretário;
-Departamento de Serviços Públicos;
-Departamento de Concessões e Pennissões;
-Divisão de AdminiStração Geral; e
-Departamento de Transportes Urb_anos.
-_, :- b) Descentralizados sem personalidade jurídica;
...;_Administração da Estação Rodoviária de
Brasília;
~serviço autónomo de limpeza urbana.
c) Descentralizados com personalidade jurídica~

-Companhia de Eletrlcidade de Brasília;
de Transportes Coletivos de BraM
sília;
-:-Sociedad~
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-Companhia de Água e Esgotos de Brasília.
Analisando a Proposta Orçamentária, çonstata-se que houve nas dotações orçamentárias para
a Secretaria um substancial acréscimo com referência ao exercício anterior, mas que, entretanto,
aJgurnas rubricas tiveram a destinação irrisória
de Cz$ 1.000,00 (hum mil), entre elas as seguin·
tes:
a) ampliação do sistema de iluminação pública do Distrito Federal;
b) ampliação do sistema de abastecimento de
água e tratamento sanitário do Distrito Federal; ·
c) prioridade físka e operacional para ônibus;
d) construção de abrigos e terminais para passageiros.
Com esta nossa análise, sugerimos que, na
eventualidade de urna suplementação de dotações ou excesso de arrecadação, seja dada a devida prioridade aos seguintes itens:
1- Execução dos seJViços de saneamento dos
esgotos das seguintes localidades:
a) Gama;
b) Branzlândia;
c) Ceilândia Sul e Norte;
d) Planaltina;
e) Vila Paranoá;
f) Vila Metropolitana;
g) v~. Planalto;
- h) Candagolândia.
11 - Ampliação do sistema de transporte coletive urbano, principalmente para atender às populações das cidades satélites:
lD - Melhoramento do sistema de iluminação
pública na Ceilãndia
Foram apresentadas oito emendas na parte referente à Secretaria de Viaçã_o __ e Obras, sendo
que duas nas entidades supervisionadas e quatorze na Secretaria de Serviços Públicos.
Apesar dos bons propósitos do ilustre Senador
sugerindo supressão de projetas e atividades e
inclulndo no fina1 de cada projeto e/ou atividade
a expressão: "de acordo com programação específica a ser aprovada previamente pelo Poder legislativo", somos pela rejeição das mesmas, sendo que as primeiras em virtude de inconstitucionalidade e as últimas p·or ferirem a boa técnica
legislativa, bem como do firme propósito, por parte do GDF, em tomar os futuros _orçamentos mais
transparentes.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela
aprovação da Proposta Orçamentária do Governo
do Distrito Federal para o exercido de 1988, quanto às partes referentes às Secretarias de Viação
e Obras e de Serviços Públicos (SVO e SSP),
considerando que as diretrizes para a fiXação das
prioridades foram expostas, onde oportunamente
incluímos noss_as sugestões no caso de s,uplementação orçamentária.
_
Entendeffios, outrossim, que a elaboração da
proposta ora sob nosso exame obedece às normas, padrões e critérios técnicos _estabelecidos
na legislação vigente.
Sala das Comissões,
de
de !987.
. . . . . . Presidente , Relator.

Foram apresentadas oito emendas na parte referente à Secretaria de Viaç?lo e Obras, sendo
que duas nas entidades supervisionadas e quatorze na Secretaria de Serviços Públicos.
Apesar dos bons propósitos do ilustre Senador
sugerindo supressão de projetas e atividades e
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incluindo no final de cada projeto e/ou atividade

a expressão: .. de acordo com programação específica a ser aprovada previamente pelo Poder Legislativo", somos pela rejeição das mesmas, sendo que as primeiras em virtude de inconstitudo-

nalidade e as últimas por ferirem a boa técnica
legislativa, bem como do firme propósito, por parte do GDF, em tomar os futuros orçamentos mais
transparentes.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela
aprovação da Proposta Orçamentária do Governo

do Distrito Federal para o exercício de 1988, quanto às partes referentes às Secretarias de Viação

e Obras e de Servfços Públicos (SVO e SSP),
considerando que as diretrizes para a fiXélçào das
prioridades foram expostas, onde oportunamente

incluímos nossas sugestões no caso de suplementação orçamentária.
Entretanto, a pedido do governo local apresentamos 3 (três) emendas como Relator, na parte
relativa à Secretaria de Viação e Obfas, que objetivam sanar evidentes lapsos e incorreções da proposta.
EMENDA DE REIATOR N• 1-R

Secretaria de VIação e Obras
Som-em-se os recursOs da atividade
19001.10.58.4552.149 ~CoordenaÇão das Medidas de Controle de Erosão (Cz$ 378.000,00)
à atividade 11001.03.07.0202.003 -Assessoramente Superior, mantendo-se a mesma Natureza
da Despesa.
EMENDA DE RELATOR N' 2-R

Secretaria de Viação e Obras

Entidades Supervisionadas
Altere-se a fonte de recursos - "00" - Ordinário não vinculado; para -,~'12" - cota-parte
do [mposto sobre Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Pessoas
e Cargas, referente- ao Projeto
19002.16.88.5311.907- "Recuperação, Conservação e Melhoramento das Rodovias do Sistema
Rodoviário do Distrito federal" no valor de Cz$
17.671.000,00, mantendo a mesma Natureza da
Despesa.
EMENDA DE RELATOR N• 3-R

Secretaria de Viação e Obras
Entidades Supervisionadas
Altere-se a fonte de recursos- "12"- cotaparte do Imposto sobre os Serviços de Transporte
Rodoviário lntermunidpal e Interestadual de Pessoas e Cargas; Para ...:.... "00" - Ordinário não
vinculado, referente a atividade
19002.16.88.0212.849- Coordenação das Atividades de Construção e Manutenção das Rodovias
do Sistema Rodoviário do DF no valor de Cz$
17.621.000,00, mantendOa mesma Natureza da
Despesa.
Entendemos, outrossim, que a elaboração da
proposta, ora sob nosso exame, obedece às normas, padrões e critérios técnicos estabeleddos
na legislação vigente.
Sala das Comissões, 1O de novembro de 1987.
----,: Melra Filho, Presidente -Mauricio Co~a,
Relator - Pompeu de Sousa - Alexandre
Costa - Mauro Borges - Edfson Lobão Iram Saraiva - Mauro Benevldes.

Parecer
N• 30, de 1987
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que concerne a função espedfica de instrumen·
tação do planejamento governamental.
"Ante o exposto, opinamos pela aprovação da
matéria que ora nos coube relatar, no âmbito da
competência desta Comissão.

Da Comissão do Dlstrlto Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado n9 31,
de 1987 - DF, que ..estima a Receita
e ftxa a Despesa do Dlstrlto Federal para
o exercício financeiro de 1988", partes
relativas às Secretarias: de Agricultura
e Produção; da Indústria, Comércio e Turismo; e do Trabalho.
Relator: Senador Iram Saraiva
Nos termos do art. 413 do Regimento Interno,
vem a esta Comissão o Projeto de Lei do Senado
I1'131, de 1987, referente ao Orçamento do Distrito
Federal para- o exercíCio fmanceiro de 1988. _
Na forma da sistemática adotada para a tramitação desta matéria, coube-me relatar as partes
relativas às Secretarias de Agricultura e Produção;
da Indústria, Comérico e Turismo; e do Trabalho.
No conjunto, as três secretarias vão absorver
recursos da ordem de 830 milhões de cruzados,
equivalentes ao percentual de 1 ,97 sobre _o_ valor
total orçado para o Distrito Federal, de _quase 42
bi_lhões de cruzados.
De início, cabe observar que houve um pequeno aumento da ordem de 0,15% na participação
relativa das referidas secretarias, já que no Orçamento vigente este percentual foi de 1,82.
Com relação aos números de cada secretaria,
verifica-se que este pequeno aumento foi distribuído pelas Secretarias de Agricultura e Produção
(0,09); e da Indústria, Confércfo e T uns mo (0,06),
permanecendo idêntica a participação relativa _da
Secretariá do Trabalho, conforme pode ser observado no detalhamento a seguir:
Unidade
~~l987
1988
Secretaria de Agricultura _
-----e Produção...................................
1,52
1,61
Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo..................
0,26 - -0,32
Secretaria do Trabalho..................
0,04
0,04
Não obstante esta melhoria na alocação de recursos para o setor em análise, vale ressalvar que
ainda não foi alcançado o nível obtido em 1985,
quando apenas para a Secretaiici de Agricultura
e Produção foi destinado o equivalente ao percentual de 2, 70 do montante orçado para aquele exercício financeiro.
No que se refere a distribuição interna, a totalidade dos recursOs está alocada às Despesas Correntes~ exceção feita à Secretaria do Trabalho on-de pode ser constatada uma destinação de Cz$
·1.000,00 (mil cruzados). Para aplicação em Despesas de Capital, prática que vem sendo adotada
a fim de permitir posteriores suplementações.
Quanto à" participação relativa da administração
d.ireta e ind.ireta, os percentuais continuam basicamente os mesmos, com forte concentração da
administração indireta, de 94,81% no caso da
Secretaria de Agricultura e Produção, e de
86,54%, no âmbito da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo,- não havendo administração
indireta na competência da Secretaria do Trabalho. -

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com fundamento no art. 17, § 19 da Consti~
tuição, através da Mensagem n9 184, de 1987
(n~ 287, na origem) submete à consideração do
Senado Federal a proposta de Lei Orçamentária
do Distrito Federal, para o exercício financeiro
de 1988.
Acompanha a Mensagem Presidencial a Exposição de Motivos n9 011187, de autoria do Senhor
Governador do Distrito Federal, que norteia as
diretrlzes básicas da lei orçamentária desta maneira:
·•como é da filosofia da Nova República
e Cotnpromfsso prioritário da orientação de
- Vossa Excelência as ações do GDF estão
consubstanciadas em objetivos de natureza
social. Dentro da política de austeridade, a
propoSta mantém o espirita de economia e
rigorosa programação dos custos pata a execução da lei de meios".
"O Fundo de Desenvolvimento do Distrito
Federal - Fundefe, que representa 7,20%
do Orçamento, deverá ser aplicado integralmente em despesas de capital, como consta
da rubrica Desenvolvimento Regional."
"Na Educação e Cultura, Saúde e Saneamento e Defesa Nacional e Segurança Pública, aplicam-se o total de 61,30% do orçamento. A Educação e Cultura recebem a dotação de cerca de 30% dos recursos."
"Em cumprimento à Lei n9 7 .533, de
2-9-86, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, vinculada
à Secretária de Segurança Pública, foi criada
na estrutura básica do Governo do Distrito
FeP-eral."
"Do conjunto das aplicações, caberão às
Cidades Satélites 65,84% e ao Plano Piloto
30,94%, restando como Reserva de Contingência 3,20%."

Concluindo este relatório, cumpre-nos destacar
não ter havido mudanças significativas nas práticas de elaboração orçamentária, sobretudo no

Coube~nos, entre as várias unidades adminis~
trativas que compõem o Distrito Federal, relatar
a parte tocante à Secretaria de Segurança Pública

Sala das Comissões, lO de novembro de 1987.
- Meira Fllho, Presidente~ Iram Saraiva, Re~
Jator - Edison Lobão - Pompeu de Sousa
- Alexandre Costa - Maurício Corrêa Mauro Borges -Mauro Benevides.

PARECER

N• 31, de 1987
Da comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 31,
de 1987- DF, que "estima a receita
e fura a despesa do Distrito FedenJI para
o exercício financeiro de 1988, na parte
concernente à Secretaria de Segurança

PúbUca".

Relator: Senador Mauro Benevides
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Desnecessário enfatizar a extraordinária importância dessa Secretaria, integrada pelos seguintes
órgãos básicos:

De Deliberação Coletlva
- Conselhõ dé Trânsito do Distrito Federal;

-ConSelho Superior de Informações e Operações Policiais-Consiop.
·

Cenlrals
-Gabinete do Secretário;
-Coordenação de lnJo.rmações, Planejamento
e Operações;
-Centro de [ntemarnento e Reeduçação.;
-Núcleo de Custódia de Brasília,;
-Polícia Civil do Distrito Federal.

DescentraiW:ldo Com Personalidade Juridf·-:ca

....=..Departamento de Trânsito ·do Distrito Federal.
_
_
_
....

Novembro de 1987

Incluem-se as ativida_de_s, nãa só de polícia judiciária. mas ãs de prevenção e repressão da criminalidade, assim como as de ;;Idministração dos estabelecimentos penais e_ os referentes_ à engenharia
de tráfego e trânsito em geral.
No projeto sob exame, foram alocados à Secretaria de Segurança Pública recursos correspondenteS- a 10,80% do montante previsto para o
Distrito Federal.

No imer;t~ rol de competência dos órgãos aci-

ma mencionados, convé·m assinalar, primacialmente, o de planejamento, coordenação, execução, controle e supervisão das atividades de natureza policial, assegurar o livre exercicio dos poderes ·constituídos, a ordem e a segurança pública.

Autbnomos. sem Personalldade Juridlca

Departamento de Administração Geral;
-Polícia Militar do Dlstrito Fecferal;
-Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

O quadrO seguinte visualiza globalmente as dotações, retratando o demonstrativo da despesa
por unidades orçamentárias consolidando projetes e atividades, categorias econômfcas e vínculo
com os recursos.
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bilhões, trezentos e cinqüenta e sete milhões, quatrocentos e sete mil cruzados), correspondendo
a 38,75% do·total alocado à Secretaria de Segurança Pública, equivalente a 5,63% do total de
orçamento do Distrito Federal.
O Corpo de Bombeiros foi contemplado com
Cz$ 1301.883.000,00 (um bilhão, trezentos e um
milhões, oitocentos e oitenta e três mil cruzados),_
equivalente a 21,40%- -dos recursos atribuídos à
SSP, vale dizer, 3,11 pontos percentuais do mon·
tante alocado ao DistritO _Federal ~ ....
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A Polícia Militar foi _contemplada para o exercido de 1988 com Cz$ 2.357.407.000,00 (dois
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Entre eis órgãos Butônomos sem personalidade
jurídica que integram a SSP, convém destacar
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

••sn.no:
'
•• sU.nfl

A Polícia Civil e entidade supervisionadas f6râ_m
contempladas respectivamente _Corn Cz$
2.f48.894.000,00 (dois bilhões, cento ~.qtJarepta
e oito milhões e oitocentos e npventa e quatro
mil cruzados) e Cz$ 274.QOO.QQO,QO (duzentos
e setenta e quatro milhões de cruzados), correspondentes a_35,32 e 4,51 pontos percentuais do
orçamento global da SSP.
O projeto está corporificado em onze artigos
estabelecendo_ a receita, a despesa por função
e a despesa por unidade orçamentária, esta última
prevista no artigo s~. onde se relaciona a Secretada de Segurança Pública.
_
Foram apresentadas quatorZe emendas, sendo
que sete mandandO suPrimir projetóS e.~\iíaades
e as restantes incluir no final de cada projeto e
ou atividade a expressão "de acordo_ coro. programaçãO específica a ser ap'I'Oliada previamente pe~
- lo Poder LegisJativo".

------·
. . . . lo!JII

Em que pese õs bons propósitos do autor da~
emendas, somos pela rejeição das mesmas;
aquelas em virtude de esbarrarem em preceitos
constitucionais_ e estas, apesar da justificação, serem convincentes. não_ estarem de acordo com
a boa T écnlca Legislativa, ben1 como os_ propósitos de tomar, por parte dos órgãos do Distrito
Federal, mais transparentes os futuros orçamentos.

Ante o exposto, somos-pela aprovação do Projeto, na- parte relativa à Secretária de Segurança
Pública.
Sala das Comissões, 1O de noveinbro de 1987.

_, Melra Alho, Presidente - Relator- Edlson
Lobão -

Pompeu de Souza -

Alexandre

Costa - Iram Sandva - Mauro Benevkles
- Mauro Borges - Ma.urido Correa.

Novembro de 1987
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PARECER

N• 32, de 1987
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de LeJ do Senado n' 31,
de 1987-DF, que "esUmá a receita e fixa
a despesa do Distrito Federa1 para o
exercido de 1988- Tribunal de Contas
do Distrito Federal, Receita e Texto da
Lei.

Relator: Senador Meira Filho
No uso da competência que lhe outorga o inciso IV do art. 57 da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Federal, o teor do disposto no art. 42, inciso V, também do Texto Fundamental, anexado à Me~gem no 184, de I 987
(n? 287, na origem), o presente Projeto de Lei,
que estima a receita e fixa a despesa do Distrito
Federal em Cz$ 44.781.037.000,00, para o exercício de 1988.
2. __ DaExpostçãó de Motivos subscrita pelo Sr.
Governador do Distrito Federal, destacam-se os
seguintes tópicos, que nortearam a elaboração
do documento sub examem:
"Como é _da filosofia da Nova República
e compromisso prioritário" da orientação de
Vossa Excelência, as ações do GDF estão
consubstanciadas em objetivos de natureza
social. Dentro da política de austeridade, a
proposta mantém o espírito de economia e
rigorosa programa~o dos custos para a execução da Lei de Meios.
,
O Fundo de Desenvolvimento do Distrito
Federal que representa 7,20% do Orçamento, devera ser aplicado integralmente em despesas de capital, como consta da rubrica Desenvolvimento Regional.
Na Educação e Cultura, Saúde e Sane~
mento, e Defesa Nacional e Segurança Pública, aplica-se o total de 61,30% do orçamento.
A Educaçào 'e Cultura recebem a dotação
de cerca de 30% do recursos.
Do conjunto das aplicações, caberão às
cidades Satélites 65,84% e ao Plano Piloto
30,94."
3. Na conformidade das normas regimentais
em vigor, cabenos relatar as partes r~lativas ao
Tribunal de Contas, Receita e Texto da Leí. -

Tribunal de Contas do Distrito Federal
4. Nos termos da Constituição- em ·vigor, o
controle externo das finanças do Distrito Federal
é exercido pelo Senado Federal, com o awa1lo
do Tribunal de Contas do Distrito federal, compe-tindo a este, nos termos da Lei n9 5.538/68, predpuamente:
-Apreciação das contas anuais do Governo do
Distn1o Federal;
-Julgamento da regularidade das contas dos
dirigentes dos órgãos da administração indireta,
bem como dos que ordenarem despesas e demais responsáveis por bens e valores público~
-Julgamento da legalidade das concessões inidais.de aposentadoria, reformas e pensões.
5. Para o desempenho de sua mlssao, o Tribunal de Contas foi contemplado com a dotação
de Cz$ 40 bilhões destinados aos órgãos da admiistração direta, inclusive o próprio Tri~~-~! pe;r-
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certtuaJ que cai para apenas 1,08% se considerada a despesa global de Cz$ 44 bilhões.
6. Tendo erri vista a natureza do órgão, que
ê de fiscaJizaç:ão e controle, a totalidade dos recursos é alocac;ta em despesas correntes, distribuídas
segundo os seguintes elementos:

1O. Sem entrar no mérito das causas, que
por certo extrapolam os limites e os objetivos deste Parecer, a discriminaçào acima demonstra, à
toda evidência, o quanto o Distrito Federal é dependente da União no que se refere às fontes
de financiamento de suas despesas.

o Pessoill ···················--······- 381.910.000

11. A _composição da ~eceita por suas categorias económicas se efetiva segundo os ítens
ãbaixo:

• Material de Consumo ......................... 5.413.000

• Serviços de Terceiros ..................... - 8375.000
• Diversas despesas de Custeio ............. 237.000
-.!nativos .................- .....----···..· - - 72.452.000
• Pensionistas ·-··-..·---·...· · - ' - 14203.000
• Salilrio-famnla ................_...·-······----..·- 825.000
• Outrastransferênciasapessoas ......... 445.000
• Despesas de ·exercícios anteriores ..... 180.000
7. flnãl~eflte,-Ca~ s~ientar que todo o progretma de trabalho do Tribunal será atendido por
recursos _ordinários niío vinculados do TesoUro
doDF.
..
_ 8. Em an~xo. a este Parecer encontram-se os
Quãdros I, II e JU, que evidenciam a posição do
Tribunal no quadro das despesas da adrrifn.istraçâo direta.
Receita
9. A receita do Distrito Federal para 1988 está
estimada em 41 b~hões de cruzados se compõe,
sinteticamente, nas seguintes fontes:

Receita do Tesouro

Cz$ 1.000.

•
•
•
•
•

Receitas Correntes ........_ _ _... 40.703.993
Receita Tributária ..........._ , __ 14217321
Receita de ContribUições .... -·······--- 19.454
Receita Patrimonial .........-·-··--....._,...223341
Receitalndustrial .................·--·-····..·-- 18.401

•
•
•
•

Receita de Serviços .......---·····---....... 11221
Transferências Correntes ...._......... ..25.890.614
OutrasTúiSfeTências Correntes ....... 323.641
Receitas de Capital .................---··· 1.122.859
TOTAl. ······-······-··-·---·-····· 41.826.852
RECEITAS DAS ENTIDADES DA
ADM. INDIRETA E FUNDAÇÕES
(Excluídas as TransferênCiaS -do Tesouro)

Cz$ 1.000
• Receita Trlbutliria .......•..•. 14217.312, 33,99% • Receitas Correntes --··----··--·..··· 2.935..840
• Transferência da União ... 27.013.468, 64,59% • Receitas de CaPital ................... _.....,_....,..,.... 18345
TOIAL ................-~·······-·· 2.954.185
• Outras .......... ..._...~.........-596.163, 1,42%
TOTAL ........•.•..•................. 4!.826.852 Totai_GeraldaReceita ..................._ .... 44.781.037

o Quadro a

segui~

explicita a .composição da receita
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13. O Quadra supra evidencia que os dois
itens de maior significação na composição da
receita são _os que se referem à receita Tributária
(33,99%) e às tranSferências provinda<: da União

exercício t:Ie um.;~ programação desconhec:id~ pelo Poder Legis1ativO-e, consequetemente, diferente
da-por ele aprovada na Lei de Meios.

__ Procurand~ melhorar_ ao redação destes dispo-sitivos de forma_.:~,_tgrnar mais trar:t~par~nte a ação
item 9 deste parecer.
do setor públicO foram-- aPfesentadãS 7 (sete)
InclUa-se o Plano de AplicaçãO do Fundo de
Saúde do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe14. Em cumprimento ao que determina o art. emendas, das quais a de n"' 2 (dois) pelo Senador
défál: 22, inciso III, alíneas ''a", "b" e "c'', da Lei n~ -Mansueto de Lavor e as -demaiS pelo Serti!:ldor
4.320, de 1964, a proposta contém a di§ç;rimi- ~?m_p_eu de Sousa.
naç:ão da evolução da receita arrecadada nos três
- Depois de acurada anális_e de cada uma delas,
últimos exercidos aott;rfo~$__ àquele er:n que se
CORPO DE BOMI\EIROS DO
dos seus respectivos reflexos na gestão adminiselaborou a proposta, a receita prevista para o exerDISTRITO FEDERAL
cido em que se elabora a proposta e a receita - trativa do governo local, que entendemos não deFUNDO DE SAÚDE DO CBDF- PlANO
vã s.er obstacularizada para que reflexos negativos
prevista para o exerc;íc:io a que se refere a pro· DE APUCAçAO
não sejam sentidos pela população de Brasília,
posta. Tais discriminações estão no Quadro N,
EXERCÍCIO DE 1988
principal
interessada,
evidentemente,
na
boa
adem anexe.
ministração- dos recursos públicos, significativaEm Cz$ 1,00
15. Esse Quadro, cujo objetivo precípuo seria
mente escas-sos, resolvemos não _acatá-las. Para
o ·cte proporcíar uma avaliação da exatidão da
esta dedsão consideramos inclusive a conjuntura
_Natur~a
Valor
Proposta apresentada e: do Comportamento da
econ6mica atual que não nos permite, com razoá1
-Aquisição
de
Medi~a:~enios
e-:
receita, acaba perdendo muito de sua significa~
vel _margem de acerto; prever o comportamento
742,260
Material de Consumo
ção, lamentavelmente, pelas distorções ~stentes
da inflação para o :Próxiino exercíciO financeiro;
entre as previsões e as efetivas arrecadações da
lembramo_s a conjuntura polítiCa e institucional, 2- Remuneração de SeMços
· Pessoais
107:159
receita.
de transição decorrente de uma nova ciiita Cons3- Contratação de Serviços rela~
titudonal que ainda não permite definir com dãfe16. Basta acentuar, quanto a isso, que a previ- za os parâmetros relatiVos à arr~cadação das recioandos com Assttência Mésão do orçamento em curso foi de 7 bilhões e ceitas públicas e sua respectiva distribuição pelos
dico-Hospitalar e Odontológiaté junho/87 a arrt%'a.dação já estava na casa de
ca, _utilizados na Policlínica ou .
três níveis de G.ovetnO; e Verificamos, ainda, dito
7.14 bilhões, prevendo um exeeesso de receita suplementar" no presente ano e em períodos anatravés de Contratos ou Conda ordem de Cz$ 8 bilhões, isto é, mais de 100%
vênios com entidades que
teriores que identificaram taxas próximas ao limite
da previsão iniciaL Conquanto tenha havido dls~ máximo permitido nas respectivas leis orçamenprestam servlçosao CBDF
4.137.764
torções em razão do insucesso do Plano CruzaQ.o, t.árias,
4 - Aquisição de Equipamento e
a diferença não deixa de ser exagerada
- ,-Material Permanente da área
Assim, face ao elC_POsto e consolidando as sete ... -· ',-.de 'Siaúde para ser usado na
17. Ora, com um margem de erro dessa mag:2~156.817
nitude, a função de orçamentação do Poder Públi- emendas apresentadas em função das razões ex- ---·Policlínica da Corporação
postas nas justificações de cada uma, todas cons~
co perde muito de sua credibilidade e de eficácia
Total
7.144.000
titujndo sólidas argumentações, apresentamos 2
como instrumento válido de planejamento.
(duas) emendas como Relator:
Total
7.144.000
Texto da Lei
1a Do ponto de vista formal, o texto do ProAnte o exposto, somos pela rejeiç-ão das emen~NDAN'1-R
jeto de Lei se apresenta corretarrtente elaborado.
das de n?S 1 a 7 e pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n~ 31, de 1987-DF, nas partes
No inciso I do art. _89, onde ~e lê 50% (cin19. Todavia, se aprofundamos o examt: do
cíue"relatmos, corn as emendas n" 1-R, 2-R_ e 3-R
qüenfu por centõ1Iela-se 40% (quarenta por cen~
real sentido e alcance de alguns dos seus dispoque apresentamos como Relator.
to).
sitivo a sua competência de legislar sobre o orçamento público.
EMENDA Ne 2-R
Sala da Comissão, 10 de novembro de 1987.
20. Esses excessos estão preVistos nos inci- Ec;lisc:m Lobão, Vice-Presidente, no exercíc:io
Iflclua~se como artigo 9"', renUn1eiando-se os
sos e parágrafo único do art. ~ do Projeto, .a
da Presidência - Melra Fnho, Relator ~ Pom·
-·.demais, o seguinte:
seguir evidenciada:§;_
peu de Sous_a_- Alexandre Costa - Salda- 0 inciso I credita_á-º._ Executivo o poder de
nha Derzi - Mauro Borges - Mauricio Corabrir créditos suplementares até o limite de 50%
"Art. 9~ Os projetas constantes desta lei
rea- Iram Saraiva - Mauro Benevides.
da receita orçada. A e:s!.'~ elevado percentual se
que tenham algum item da respectiva natuchegou gradativamente: de 20% em 1977, pasreza da despesa orçado com valores inferlosou-se para 30% em 1980, 40% em 1981 e fmalres a Cz$ 10.000,00 (dez mil cruzãdOs), quanmente 50% em 1982, permanecendo nessa faixa
do suplementados mediante cféditos adiQU-ADRO
r
até o orç~mento vigente.
<!ioanais, deverão ter a sua programação del.
rge rmtclp
- 0 inciso IV prevê a inc:orporação ao orçatalhada dos recursos encaminhada ao Senat.lll;;fl;uo:nv.- ,., ••••• , ••••••••••• , •••••
..
mento do DF dos créditos suplementares concedo Federal, para conhecimento e acampa~
ADIII.II'nl""lo C PI.Uit.I""Eii"I'O •••••••••••••••••••<:. . J,t)I.UI
didos pela União, durante o exerd<:io, sem a expli~
nhamento.
MI.ICUI3Uf<.\ ........ ,, ...... ,, •••• , ••••••• , ..... .;,..
citação de que deve ser obdecido o limite do
Inciso I.
~-------~-----~
Parágrafo únl~. -Apii~~=~-~- o-c'iispo.sto
., .... ••,,.. •• •• ••••• ..
- 0 parágrafo úrdcotambém_consigna a faculneste artigo à programação a ser executada
~-'0 I CU'":t/OA • ., .... , .. ,.,.,., ............ <:~1 U.UI.W4
dade de se poder abrir créditos adicionais sem
...... no;;~ I IIR..... I:UOOO . . . . •••" •• . , , . , . •• , . , . , .,1:&$
com recursos decorrentes d~ créditos adi~
obediências ao limlte do inciso l.
l"O(JU111A, <:OottJo<:TO • UttYiçQ, •• ,, •., • • «<•• ••• <:&t
U!• J7!
cioanais pela União"
U~ I< IIN'PftilHnl ,,,,.n._.,~•M"•••••••••••••C&1i •• ,01•467
Esses dispositivos, aliado à pratica, que se veri;>~>.aAUIO .......................................o:u
17·==;
fica no decorrer de quase toda a presente proA pedido do Executivo lo céU apresentamos, ãinposta orçamentária, de se orçar projetes com vada outra emenda como Relator, que objetiva corlores insignificantes (Cz$ 1.000,00 a Cz$
rigir lapso evicl_ente encOiittado no Projeto. relacio-TW.U. ........ ••• •• , ••, ....... , .,<:&1
3.000,00), permite que o Poder ExecutiVo Woque. nado com a não inclusão nas consolidações gedurante a execução orçamentária, mediante cré- rais, do Plano de Aplicação do Fundo de Saúde -~~-r.ól!IVA 01< I:Dt<Tiiic:bciA . . . . . . . . . . ,,., ........ .,Czl _l.OS_,_,!!_l
-.. O 1' ,·~ ••••••••:: •• , •• ,.,, ....... <:U-4J,I:K>'"~;
ditos suplementares, recursos qu_e possibilita o
do Corpo de Bombeiros do Distrito F€deraJ:
(64,59%) conforme já havia sido sintetiz~do no

prurs~

d~··-···

o;~

4n.l~·
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O SR. PRESIDENTE (José lgnâclo Ferreira) -

O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido
pelo Sr. I 0 -Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 43, de 1987.
lnstitui o sistema oficial de indexação
econométrica.
O CongreSso_ Nacional decreta:
Art. 19 Fica instituído o sistema oficial de indexação econométrica, compreendendo:
_
I - O sistema governariü~ntal de indexação
econométrica, ou sistema de indexação básico
(SIB), regulado pelo Conselho Monetário Nacional
e cujos índices ficam a cargo da FUridação IBGE
(fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); c
11- O sistema de aferição e complementação
(SAC) do sistema governamental de indexação
__
econométrica, de ação independente.
§ I o A Fundação IBCiE poderá, mediante
convênios, delegar a elaboração de alguns de
seus índices a entidades para isso abalizadas, preferivelmente as participantes do SAC.
§ 29 O SAC será constituído:
a) pela Fundação GetúJJo Vargas;
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b) pelos órgãos técnicos habüitados e como
tal reconhecidos pela fundação lBGE, entre os
que assessoram as entidades de classe de empregadores e empregados;
c) eventualmente, por órgãos especializados
de estabelecimento de ensino superlor, seja universidades, grupamentos de escolas ou escolas
isoladas, uma vez comprovada sua eficiência e
reconhecida pela Fundação IBGE.
Art. 2° Serão preferentemente solicitadas à
Fundação Getúlio Vargas, desde que fornecidos
a esta os dados básicos e a cobertura dos custos
marginais, os índices específicos destinados à revisão de valores em contratos feitos entre órgãos
governamentais e empresas privadas, visando
particularmente:
1-A execução de obras ferroviárias, rodoviárias, tiletroviárias, hidroviárias, aeroviárias, portuárias, de de aproveitamento de energia hidráulica,
de pesquisa e prospecção de petróleo, de telecomunicações e quaisquer outras semelhantes; e
_ [_~ao fornecimento de navios e embarcações,
matenal rodante ferroviário e metrovíário, veiculas
autom~tores terrestres e hfdricos, equipamentos
p~rtuános, motores para navios e embarcações
de fabricação governamental, equipamento para
usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares
material para estações transformadoras e red~

de transmissão e distribuição de energia elétrica,
equipamento de prospecção e extração de petróleo, equipamento para sistemas de telecomunicações, bens de capital em geral e quaisquer outros análogos.
Parágrafo único. Enquadram-se no espírito
deste artigo os índices específicos para orientação
de políticas governamentais influenciando funda·
_mentalmente a economia de mercado no País.
tais como: políticas cambiais, afetando o comércio exterior; políticas de seguros privados e seguridade social, preseJVando o valor dos danos pessoais, materiais e de direitos; políticas de atualização e transparência das demonstrações financeiras, resguardando minorias aciónárias, adquirentes de ações, clientes, empregados, fornece·
dores e _credores; e assim por diante.
Art 3 9 A presente lei é auto-aplicável e se,
eVentualmente, surgir alguma nova área de aplicação não inlcial~ente prevista, a decisão a respeito
caberá ao Conselho Monetário Nacional.
Art 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação_.
Art. 5 9 Revogam-se as disposições em con·
trário.
Justiftcação

Os índices econométricos são, como o nome
diz, indicadores da evolução dos fenômenos eco-
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nômicos e não, como muitoS pensam, medidores

da extensão desses fenômenos. Ê semelhante ao
que ocorte com o conhecido índice sanitário re--

menta Democrática Brasileíro - PMDB, na data
de 15-10-87, filiando-me ao Partido Trabalhista
Brasileiro- PTB em 11 de novembro do corrente

presentado pelo número de bacilos coli por unida-

ano.

de de volume, que dá uma idéia do grau de polui-

Sala das Sessões. margo.

ção, embora não a meça, o que exigiria a contagem de todos os outros germes participando da

contaminação.

Esses indicadores, qualquer que seja o seu tipo,
inclusive os da área economébica, são importantes para informar e orientar os interessados
na solução dos problemas aos quais eles se
acham correlacionados.

Entretanto, para que sua utilidade s_eja efetiva,
mister se faz que os índices sejam tecnicamente
estruturados, convenientemente adequados aos
problemas, utilizem dados confiáveis e constituam séries históricas prolongadas.
Para um conjunto de objetivos, como remuneração da poupança popular, mínimos de reajustamento salada!, máximos de revisão das locações.
manutenção de valor nas questões judiciais, etc.
o Governo faz questão de ter seus próprios índices. Daí a proposta do sistema governamental
de indexação econométrica, ou sJsterria de- indexaç!o bás!co.
Entretanto, o público em geral- assalariados,
donas-de-casa, empresa - tem desconfiança,
por vezes justifk:adas, dos índices govemamen· -tais, o que aconselha sua aferição.
Por outro lado, a maioria dos contratos de longo
prazo é feito entre órgãos públicos e empresas
privadas e os primeiros, via de regra, gastando
mais do que podem, procuram arbitrariamente
sacrificar seus contratantes, retardando as pagamentos e deteriorando o valor real destes. Isso
toma conveniente a existência de índices preparados por órgãos neutros.
Essas circunstâncias _conduzem à necessidade
do sistema de aferição e complementação do sistema básico.
Tais sao em ·eSsénda aS- i<izões que justificam
a proposta do presente projeto.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
Senador Edison Lobão - Senador Roberto
Campos.
À Publicação
O SR- PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira)

-

O projeto lido vai à pubJicação.
Sobre a mesa, comunJcações que vão ser lidas
pelo Sr. P-Secretário.
São lidas as seguintes
Erii

de

de!987.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do Pais, a partir de 14
de novembro, para, devidamente autorizado pelo
Senado, na forma do art 36, § 2o:>, da Constituição
e art 44 do Regimento Interno, participar, como
Observador Parlamentar, da Quadragésima Segunda Sessão da Organização das Nações Unidas.
Atenciosas saudações. -Senador Nabor Jú·
nior.
Brasília, 12 de novembro de 1987.
Senhor Presidente:
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que desvinculei-me do Partido do Movi-

O SR.

PRES~ENTE

Senador Alfonso Ca(José Jgnácio Ferreira)

-As comunicações lidas vão à publicação.
O SR. ~IDEN'IE (José lgnácio Ferreir~) A Presidência recebeu, do Prefeito de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, o Oficio n"' S/46,
de 1987 (n"' 131/87, na origem), solicitando a
retificação da Resolução no:> 109, de 1987, que
autorizou aquele munidpio a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete
milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento
e cinqüenta e dois cruzados}.
Nos termos da Resolução n"' I, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o Relator da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-A Presidência recebeu, do prefeito de Caarap6,
Estado do Mato Grosso do Sul, o Oficio n9 S/47,
de 1987 (n9 166/87, na origem), solicitando_ a
retificação da Resolução n 9 43, de 1983, que auto..
rizou aque_le_ Munidpio_ ~elevarem Cr$.
40.600.000,o0"(C}uarenta mil!lões e seiscentos mil
cruzeiros) ó montante de sua dívida consolidada.
Nos termos da Resoluçáo n91, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o relator da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
- Sobre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido .o seguinte

REQUERIMENTO

N• 242, de 1987
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei da Câmara n9 24, de 1987, de frúciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe
quanto à proteção da propriedade intelectual sobre programas para computadores e sua comercialização no Pais, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
- Fernando Henrique Cardoso. - C4rlos
ChlareDI.

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira}
-O rf:querimento lido será votado após a Otdem
do Dia nos termos regimentais.
ConcedO ã palavra ao nobre Sr. Senador Virgmo
_Távora, como Líder do PDS.
O SR. VIRGÍUO TÁVORA (PDS- CE. Como Uder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores;
A vida públi_ca- já foi dito e talvez lugar comum
seja - é uma senda cercada de urzes por todos
os lados, nas quais, de vez em quando, se vislumbram pequenas manchas floridas. Que exemplo
melhor poderíamos dar senão a do político brasileiro! Aquele que, investido de um mandato popular, tem seus votos vigiados, examinados,_ critic~
dos e, muità.s veZes-:-- e_quantas vezes_, Sr. Presidente, Srs. Senadores -de uma maneira injusta,
bem diferente da verdade.
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Já foi dito que muito mais grave do que a inverdade é a meia verdade, é a versão deturpada,
do que o insulto organizado.
-.
_
E a que vêm estas nossas considerações? A
respeita de um homem do que foi publicado na
imprensa paulista de hoje, cuja figura dignifica
a vida pública de Sergipe e que, trespassando
a sua ação às lides daquele Estado, projetou~se
na vida nacional, seja no setor político, seja !'lO
setor empresarial.
Referimo-nos ao tratamento dado de uma maneira que não é _correta, talvez p-or falta de uma
informação exata, ao nosso eminente Colega Se-nador Albano franco. E por que asslm nos referimos, logo nós que sornas suspeitos pelos laços
de amizade que nos unem? Porque, Sr. Presidente,Srs. Senadores, fui, como um dos Relatores
auxiliares do Constituinte Bernardo Cabral, na Comissão de Sistematização, ontem, testemunha,
justamente, do fato apresentado de uma maneira,
com COres que não correspondem, realmente,
à realidade.
Esse homem, a quem tanto deve, pelo seu espírito de apaziguamento e, ao mesmo tempo, de
combatividade, a Confederação Nacional dà fn~
:lústria, não se juntou, como aqui afirmado, a
representantes do PCB, a representantes de idéias
da extrema-esquerda, para combater aquilo que
chamamos a liberdade maior da nossa economia,
a liberdade de mercado.
S. Ex' tratava de acordo sobre vários pontos
polêmicos de um dos Títulos mais discutíveis do
Substitutivo Cabral, justamente Da Ordem Econômica, do qual responsável por sua discussão
éramos. Quando chega, já em fim de votação,
a plenário votação de uma emenda de autoria
do eminente Deputado Fernando Santana, que,
faça-se justiça, apresentada para marcar sua posição, que todos reconhecemos e respeitamos, de
extrema-esquerda, sem o mínimo intuito de vê-la
aprovada, se o cálculo de probabilidade assim
agisse, S. &, com seu voto, não decidiu coisíssima alguma. Foram 50 a 41 votos. Mais um
voto, menos outro voto, não iria resolver essa
questão.
Responsável, naqueles idos de 52, junto com
Armando Fontes, pela Emenda n~ 63, ao Projeto
no 1.516, aquela que depois veio corporificar o
art. 19da Lei rf.' 2.004, era eu uma das pessoas
mais insuspeitas para combater tal emenda, cujo
propósito, tomo a afirmar, não tem acolhimento
dentro da racionalidade, no exame do assunto
em questão; isto é, não a amparava nenhuma
razão, nem a pr6pia PETROBRAS por ela se interessava. Era-lhe indiferente que fosse nacionalizada ou não a distribuição de petróleo e de gases
raros. Tão ausentes estavam quase todas as lideranças do perigo que aquela assembléia incorreria
em votar ess;, matéria, que a maioria de suas
li~eranças não estava presente.
S. ~ chegou já no fim da votação e foi dar
o seu voto. Todos os Srs. Senádores sabem que,
quando se entra em plenário em meio a wna
votação procura-se saber do vizinho da direita
ou da esquerda do que s_e trata e o que se está
votando, S. EX'- foi mal ou malevolamente informado e deu um voto que não significava apsolutamente traição à sua classe, como disse; um voto
que não significava absolutamente abdicação de
nenhum dos !;eus ideais; um voto que não significava querer ser bom moço, querer faz:er pose
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de progressista; um voto que apenas traduziu,
no momento em que tinha c_iência do assunto,
a premência que havia, já ao fim da votação, de

S. Ex- se pronunciar.

O Sr. Marcondes Gadelha -

Permite-me

V. Ex'! um aparte?

O Sr. Jarbas Passarinho- Permlte_V. EX'
um aparte, nobre Senade>r Virgilio Távora?

O SR- VIRGIUO TAVORA -

de realçar o empenho, o desvelo com que Albano
Franco se houve em todas ~ssas ocasiões,

Com prazer,

eminente Senador Jarbas PassÇI:rinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Entendo ser um
gesto de nobreza de V. EX" dizer o que está dizendo, porque ninguém poderá pôr em dúvida a filia·
ção doutrinária do Senador Albano FranCo. Em

toda a sua vida, fez disso S. EX' uma declaração
de convicção permanente e está pagando um
preço_ exageradamente alto por um voto inadver-

tido. Jsto me (embra a leitura que fiz, certa vez,
de um conto português, em que o noivo, na hora
de dar o sim no casamento na Igreja, disse não
inadvertidamente, o que foi tomado como um
ato falho. Anoiva não aceitou com a1egria, naturalmente, aquele equívoco, o qual ele corrigiu imediatamente,_ e passou o resto da vida pagando
por esse ato falho, pois, qualquer coisa que fazia,
na vida marital, que não era do agrado da esposa,
vinha à tona, outra vez, aquele voto inesperado,
equivocado, de, em vez de dizer sim, dizer não,
no momento em que rec_ebia a esposa, de plena
consciência. Parece-me estar-se passando a mesma coisa com o voto do Senador Albano Franco.
Faz-se disso um cavalo de batalha, e S. Ex" corno
disse V. Ext muito bem, chegava nuin fim de votação; entrava no corredor e, subitamente, era chamado para votar. Deu o voto, _que, como V. Ex'
também afirma, com muita categoria e com absoluta correc;ão, não foi, sequer, o voto definitivo
para aprovação da matéria. Disse V. Ex' que a_
colocação da emenda do Deputado Fernando
Santana era para marcar a sua posição, a posição
do PCB, da estatização dominante, completa, total, e foi surpresa para o Deputado Fernando Santana verifk.ar a aprovação da matéria. S. Ex" se
surpreendeu com essa matéria, como se surpreendeu a Petrobrás e depois declarou que essa
aprovação é nociva à própria Petrobrás. De maneira que nós, que lutamos no passado pelo mo-nopólio do petróleo, nenhum de nós pretendia
fazer desse monopólio a extensão até o ponto
em que chegou, que é o ponto da distribuição
e da revenda. De modo que a mim me parece
que V. ~ pratica um ato de justiça, de nobreza
e de coragem na hora em que faz a colocação
precisa do que significou o voto inadvertido, que
não pode destruir toda uma vida, marcada por
uma convicção pessoal e pelo serviço à causa
da livre íniciativa e da liberdade.
O SR- VIRGWO TAVORA - Muito agradeço a V. E>r o aparte, Senador Jarbas Passarinho,
meu chefe de Partido, porque justamente traduz,
com a eloqüência que lhe é peculiar, aquUo sinteti~
camente que procuramos dizer em todo este nosso discurso.
Não poderíamos terminar, Sr. Presidente. sem
dar o testemunho que em todas aS re"uniões havidas, em todas aquelas procuras de acordo, de
entendimento, para que saísse, em face da grande
maioria de elementos progressistas de esquerda
existentes na ComiS.sao_ de Sistematização, um
projeto que representasse o pensamento do grosso da população brasileira, não podeliamos deixar

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- A Presidência pondera ao orador que o seu
tempo está esgotado, e naturalmente o Senador
Marcondes Gadelha tem um aparte a ser dado.
Se V. Ex' corisentir, a-Presidência apenas pede
a V. EX' seja breve.
O SR. VIRGIUO TAVOliA-V. Ex' se esquece-do relógio e vamos ouvir o aparte do Senador
Marcondes Gadelha.
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neira c;Qmo est~ senclo atê agora. V. Ex" tem todo
C? !"fleu _apoio, ~em toda a minha solidariedade,

e o Senador Albano Franco, além da minha estima, tem o meu respeito de ser o companheiro
neste Congresso Nacional e de ser seu admirador
pelas posíções corajosas que tem sempre tomado
à lw: d9 dia O engano de ontem, nobre Senador,
ser~, sem dúvida, corrigido no plenário, e isto
já foi dito com toda a clareza, quero crer seja
o termo bastante para justíficar a posição do Senador Albano Fra11~o.
O SR. VI_RGiUO TÁVORA- Eminente PreSidente, vamos atender ao pregão de V. Ex", não
vamos mais tomar o tempo da mesa. O aparte
de Jarbas Passarinho, o aparte de Marcondes Ga·
delha, são mais eloqüentes de que todas as palavras aqui por mim proferidas, e dizem, justamente,
em sua simplicidade, do sentimento que não é
deles, mas é de todo este Plenário, estou certo.
É de todo o sergipano que o conhece. É de todo
o brasilelro que o admira nesta caminhada, que
já não é curta, cheia de obstáculos, mas sempre
transposta com galhardia, com altivez e com amor
à terra e à gente brasileira. (Palmas.)

O Sr. Marcondes Qadelha- Nobre Senador
Virgílio Távora,_o Senador Albano Franco foi muito feliz no comunicado que distribuiu à ímpi'ensa
e que foi divulgado hoje, onde S. Ex~ <:.Olocou
a sua visão pessoal dos fatos. Não ficou o SenadOr
Albano Franco remoendo os azares da falibilidade
humana, senão que colo_co_u_a__sua posição de
uma forma prospectiva, absolutamente lúcida, baseada na sua faculcfaç{e, no seu direito e _na possibilidade de reverter a sua posição no plenário
da Assembléia Naciona1 _Constituinte. _lstó, na:bre
Purante o di.scurso do Sr. Virgi11o TáVOra,
Senador Virgllio Távora, já seria suficiente para
o Sr. José /gnácio FerreirtJ, 1? Více-PreS!clencolocar, de maneiraabsolutamenteclara e insofiSte, deixa a cadeira da Presidência, que é ocumável, a posição do Senador Nbano Franco, Do
-pada pelo Sr. Hu_mberto Lucena, Presidente.
ponto de vista doutrinário, do ponto de vista ideo·
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) lógico, nãó há o que se questionar sobre a posição
de S.~ Do ponto de vista parlamentar, também Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, Uder do PMDB.
não se pode julgar um homem póblico por um
instante, por um átimo, por um segundo, por um
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOmomento, quando um homem tem uma vida in- So (PMDB - SP. Como üder. Pronuncia o seteira a apresentar, uma vida de lutas, construída guinte discurso. sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
--- .
com sacrificios, arrostando toda a sorte de dificulTambém queria trazer, aqu1, o meu tes1E:munho
dades, tanto no campo político quanto no campo
empresarial, -tim homem que chegou, na idade
a respeito do Senador Albano Franco. o-Senador
Virgilio Távora, num dia bem inspirado, lembrou
a que s! _ a.•__ çhegou, __ às posições de responsabilidade, um homem que granjeou a respeitabiaquilo que era necessArio. E é do nosso_ dever,
como Colega do Senador Albano Franco,- como
lidade dos seu Pares, tanto na área da indústria
Çompanheiro de Partido é- cqmo Companheiro
quanto no Congresso Nacional, tem um.~ história
para contar, que não se perde no descaminho
de Senado, trazer wn depoimento sobre o desemde um segundo. Assim, V. Ex- faz, com muita
penho de S. Ex" Poucas pessoas têm colaborado
justiça, estas observações, mas o próprio comportanto nesta fase difici_l do Brasil, para que cheguetamento do Senador, as explicações que deu, a
mos à possibilidade de uma Constituição que não
sua história, a sua vida pública, a consistência
seja a imposJção de um grupo sobre outro, como
das_ Suas posfçôes falariam por si mesmo. Sou
o Senador Al~no Franco. Não o fez a partir de
dos que não concordam com a_idéia de que em
alguém que àbdica de seus pontos de vista e
da defesa dos seus_i_nteresses de classe, que não
polttica, o que vale é a versão. Não, nobre Senador.
são os mesmos daqueles que estão na AssemSei que a versão dada pela imprensa foi exagebléia Nacional Constituinte, mas o fez com muita
rada. Sei que _a imprensa tem, por hábito e por
clareza, com rQuita propriedade e, sobretudo,
natural, colocar sempre mais sal e maís pimenta
honrou o compromisso firmado.
em qualquer desavisado. Não concordo que a
A resPeito da de1icadissima questão da estabiliversão seja mais importante do que os fatos. Os
dade, devo dizer a esta Casa -qUe partiCipe~ desde
fatos são o atestado de toda wna vida, de toda
o infdo - não~ apenas como Líder do PMDB.
uma existência. t:: toda a sua história que dá con·
na Casa; mas como Membro da Executiva do
-sistência à verdade. O Senador Albano Franco
tem a sua longa trajetória, seus se!Viços prestados
PMDB e como um dos Vice-Presidentes da Ccr
à comunidade, seus serviÇos prestados à causa _ missão de Sistematização- de todos os entendimentos havidos, para que a Carta Constitucional
pública para apresentar. E aquele fato que acontebrasileira definisse, de maneira equilibrada e corceu, que poderia acontecer com qualquer mortal,
reta, aquilo que é essencial para proteger a relação
não apenas no Congfesso Nacional, como disse
o Senador Jarbas Passarinho, até no trivial, no
de trabalho. Encontrei o Sehador Albano Franco
~mpre à disposição do diálogo, diálogo este que
corriqueiro, no dia..a-dia, em circunstâncias singulares, como a hora de dar um sim num casan~o era, como já disse e repito, de aceitação pasnlento, em tãntas ciUfris fnSfãi"iCias da noSsa- vida
siVa dOs pOntos de vista que, mUitas vezes, eu
pública e pessoal, qualquer wn de nós está sujeito
mesmo levava.
Assim como l1ós, do -PM06~ conversávamo~
ao cometimento de um lapso, de um engano,
que não pode ser abusivamente explorado da macom os líderes dos trabalhadores, conversávainos
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com o conjunto da liderança empresarial. O que
o Senador Albano Franco anuiu foi com a mesma
disposição que o ConjuhtO da liderança empreK

sarial e, especificamente do meu Estado, concordou.
Estivemos juntos numa reunião no Gabinete

do Presidente UJysses Guimarães, registrada pela

imprensa, ocasião em que eu disse, com toda
a clareza aos líderes empresariais ali presentes
- estavam não só o Presidente da Confederação
Nacional da Indústria, Senador Albano Franco,
mais o Dr. Mário Amato - Presidente da fiesp
de São Pulo, o Dr. Donato- Presidente da Confederação da Indústria do Rio de Janeiro, e rnutios
outros líderes empresariais - que, em nome do
meu Partido, estávamos dispostos a chegar a um
texto que fosse suficientemente modema, para

as épocas duras, coniãmos com os trabalhadores,
e não -t:om os líderes empresariais.
Isto que digo a V. ~. Srs. Senadores, aqui
disse eu a todos eles, como repeti, recentemente,
numa reuniáo da Federação de Indústrias, realizaQa aqui, em Brasília, com o Senador Albano
Franco e com- todos os Presidentes das federações de Indústrias.
A minha disposição mantém-se a mesma: a
de negaciaçáo; a do Senador Albano Franco man- tém~se a mesma, e as várias lideranças trabalhadoras, as mais importantes deste Pais- que não
dto nominalmente, par não ser oportUno- têm
tida, também, uma conduta absolutamente aber-

ta.
CondUta intransigente é a da crítica irresponsável, que quer transformar o Senador Albano
Franco num traidor da sua classe, quando S. Exa.
é apenas um brasileiro e um patriota, que sabe
que, no Brasll, não podemos mais consentir que
a trabalhador seja tratado como um descartáveJ.

garantir a relação de trabalho, que não fosse um
empecilho para o desenvolvimento da empresa.
Disse-lhes a todos que não teríamos duas linguagens e que a mesma proposta que-1ãzíãmos aos
líderes empresariais a faríamos aos trabalhadores.
O Sr. Cld Sabóia de Carvalho - V. Exa.
Disse também que o PMOB não seria o Partido me permite um aparte?
para ser instrumento da vontade de um grupo
O Sr. FERNANDO HENRIQlJE CARDOempresarial, mas s.eria, assim, o Partido para ser
SO - Pois não, S_enador.
instrumento da vontade nacional, e que, dada a
imensa rotatividade de mão-de-obra, conhecida
O SR. Cid SabóJa de Carvalho - Gostaria
de todos, e que alguns índices alcançam 1f3 da
de acentuar, acrescentando às suas palavras, o
mão-de-_obra anualmente, em que o trabalhador
meu juízo a respeiro da Senador Albano Franco.
é tratado como_ s_e fosse algo que pudesse ser
Entenda que S. Exa. m~m deveria estar prestando
dispensado, como um descartável, impunha-se
uma JüSUfiC:atiVa do modo como votou. To dos
urna JegisJação que protegeSSe a dispensa imotisabem da sua linha de conduta; e a narrativa do
vada, sem justa causa. Disse mais: _que o meu
Líder do EMDB é da maíor importância, talvez,
Partido estava disposto a concordar com algum
para a ocorrência de um documento histórico,
inciso, como já havia no Substitutivo Bernardo
que resultará do pronunciamento de V. Exa. Na
Cabral, que assegurasse a posr:.ibilidade do prinverdade, o erro é tão comum e _tão freqüuente
cípio da indenização, e fui eu quem formulou aquina vida humana que é toda uma parte da Direito.
lo que hoje é criticado e atacado, como se o
É parte do Direito Pena!, é parte do Direito Civil.
Senador AJbano Franco tivesse defendido de uma
Erro é def~ito do ato jurídico,_ erro ou ignorância,
maneira espúria, pelo jornal O Estado de S. Paulo; -CóniO J:fteceitua o Codigo Civil. E, na verdade,
fui eu quem formulou a proposta de que nos
ao errar, todos têm o direito, através das petições
devíamos ater ao Substitutivo Cabral n~ 1, porque ao Judiciário, do reparo necessário ao equívoco
ele assegura os dois prindplos, o da garantia de
cometido ou por ignorância ou por um falso juízo
emprego tal como foi formulado pelo Ministro
feito a respeito de objeto, de fato ou de pessoa.
Almir Pazzianotto, e o da possibllidade da indeniA coisa mais comum do mundo é o erro. Mas
zação, tal coma desejam os setares empresariais,
eu nem gostaria de e:nfocar a posição de Albano
e que se deixaria à lei ordinária esses dois parâmeFranco como homem que errou, porque S. Ex."te·
tros, para qqe ela definisse, então, em que condiria o dlreitó_de votar como quisesse, e a soberania
ções usar-se-ia um ou outro instrumento.
da Assembléia Nacional Constituinte o protege,
Esta foi a nossa proposta, aceita naquele dia
para que não deva explicações a quem quer que
e aceita por parte da liderança sindical, e foi esta seja, ainda mais que sua conduta é algo de mais
proposta que o PMDB sustentou em Plenário.
protetor ainda, e é um valor de muita defmição
O Senador Albano Franco só votou por essa
para que façamos dele o juízo que queiramos
proposta porque os líderes empresariais, levados fazer, não à luz nem por força da leviandade, mas
por orientação falaciosa, imaginaram que, ao nos
como a projeçãa de sua Y(da, como a projeçãa
de sua existência. Os fatos narradas por V. Exa.
derrotar, poderiam depois impor a- sua própria
vontade. Resultado: derrotaram-nos, é verdade, são da maior importância nessa luta da estabilimas não conseguiram impor a sua vontade, e
dade.EtodooBrasilsabeasposiçõesnãoapenas
estamos hoje diante de um texto que peca, não
doPMDB,masasposiçõesdeFemandoHenrique
porque assegure estabilidade, porque nem isso
Cardoso, como Uder do PMOB no Senado, e ccfaz, mas porque é confuso, impreciso e vai dar inô pêsSbif das- ma.ls brilhantes na sua conduta
margem a interpretações infinitas na Justiça do
na Assembléia Nacional Constituinte e, agora, ccTrabalho~
- -mo um dos Vice-Presidentes na Comissão de Sistematização. Aproveito,_ apenas, para estranhar a
que se diz no Brasil a respeito da estabilide~de
A responsabilidade é das lideranças empresariais; a responsabilidade é dos dirigentes políticos, do trabalhador, e eu até já brincara com o Uder
que induziram os líderes empresariais ao equf- Senador Carlos Chiarelli, do PFL, pedindo a S.
voco de pensar que a maioria do PMDB poderia
EX' que, como professor de Direito do Trabalho,
unir-se a um ponto de vista que, manifestamente,
como homem que tem obras neste campo do
não era dos trabalhadores. E não temos condi~ Direito do Trabalho, explicasse à nação, com sua
ções nem políticas nem morais, porque, durante autoridade, que não há a estabilidade tão comba-
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tida e que a tantos preocupa neste momento em
que a Comissãb de Sistematização chega ao final
de seu trabalho. Na verdade, há uma grande mistificação a respeito desse tema,-~- não concordo
com V. Exa. a respeito das dubiedades sobre o
princípio que está votado na Comissão de Sistematização, as dubiedades de que esse princfpio
possa determinar à Justiça do Trabalho, porque
todos sabemos que a legislação ordinária virá para
definir o que é a despedida sem justa causa, a
despedida imotivada. i:: evidente que a legislação
ordinária tratará de enumerar todas as razões para
que a demissão seja justa e, conseqüuentemente,
poderemos avaliar quando as demissões serão
injustas. Muito embora não seja esse o princípio
ideal, não deixa de ser, no entanto, uma grande
conquista, não a conquista integral, nem dos empresários, nem dos trabalhadores, nem a con~
quista do PMOB, de qualquer maneira, já é urna
conquista social, um passo à frente no reconhecimento do que o País, como Estado, deve ao
trabalhador brasileiro. O Senador Albano France
tem colaborado, sobremaneira, para que haja paz
no Congresso COnstituinte, V. Exa. reconhece isso. Apenas discordo que S. Ex~ esteja obrigado
a dar explicações, uma vez que a explicação é
a sua própria vida, é a sua conduta, é a sua linha
doutrinária, com a qual podemos não concordar,
mas não podemos dizer que não a entendemos
ou não a conhecemos. Louvo a meu companheiro de Estada, Senador Virgilio Tavóra, pela brilhante defesa proferida, demonstrando, assim, o
excelente caráter de que é possuidor. Muita obrigado a V. Exa. e_ desculpe a- íriterrupção.
O SR- FERNANDO HENRJQlJE CARDO-

SO- Sou eu que agradeço, Senador.
Sr. Presidente, agrega mais um comentário, an~
tes de dar os apartes que me foram pedidos, e
diz ele respeito à votação ocorrida sobre a questão
da distribuição da gasolina.
Compreendo, perfeitamente, não só a situação
de momento, como até mesmo o voto.
Devo dizer a esta Casa que também votei a
favor; e devo dizer a esta Casa que, numa reflexão
mais ponderada, devemos retificar o que foi feito.
Votei a favor porque para mim é muito dificil,
em matéria dessa natureza, tomar uma posição
que seja restritiva. Aquilo que apareceu lá, como
se fosse para marcar posição,_ acabou por conta~
giar o Plenário. Quem como eu é filho de um
dos generais que se bateram pela petróleo, e que
_fui_ çdado, quando menino, na casa do Marechal
Horta Barbosa, custa-me muito não reagir quase
institivamente de votar contra alguma coisa que
há anos poderia parecer um avanço extraordinário, e que hoje é simplesmente anacrónico.
O Sr. Raimundo Lira- Permite_V. EX' um
aparte?

O SR- FERNANDO HEI'!RIQlJE CARDO-

SO- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Raimundo Ura -Senador Fernando
Henrique Cardoso, a ponderação de V. EX de
reconhecer que o art 199 da tonstituição deve
realmente ser mudado em Plenário, é porque,
na realidade, a próP,ria Petrobrás, que deveria ser
a grande interessada no monopólio da distribuiçáo de petróleo, manifestou que essa atividade
não lhe interessa, sobretudo porque a própria empresa estatal, este ano, no segundo semestre, de-
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verá apresentar um prejuízo de aproximadamente
quinhentos milhões de dólares, e não poderia,
portanto, arcar com essa grande J'esponsabilidade
de distribuir petróleo, distribuir combustivel para

todo__ o País._ Quero, n-este aparte, ter a oportunidade de me solidar_izar com o nobre_ Senador
Albano Franco, porque o conheço há muitos

anos, sei da sua seriedade na trabalho, como parlamentar, como empresário e como cidadão brasileiro. Este fato mostra, sobretudo, que a Assembléia Nacional Constituinte, democrática e soberana, deveria merecer mais respeito por parte daqueles que acompanham o seu trabalho no dia-adia. Se fatos desta n~tureza continuarem a asp!ltecer, muitos dos Constituintes s.erãa coagidos a
votar, não pela sua consciência, pela sua convicção, mas votar em função de coações e de condicionamentos momentâneos. Vamos aproveitar
esta oportunidade em que estamos defendendo
a dignidade e a honra do nobre Senador_ e Constituinte Albano Franco para fazer uma reflexão mais
profunda da independência e do respeito que merecem os trabalhos da Comissão de Sistematização, sobretudo os U:a_balhos da Assembléia Nacional C_onsljtuinte.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

SO - Eu é que agradeço a V. Ex'
O Sr. João Menezes- Permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

80 -Pois não, nobre Senador.
O Sr. João Menezes - Eminente Senador,
em nome do Partido da Frente Liberal também
me solidarizo Com as palavras de V. Ex' e dOs
outros Senadores que aqui se pronunciaram para
esclarecer o posicionamento do Senador Albano
Franco. O ditado é certo: "Não há bem que não
se acabe, nem mal que SE;lmpre dure". O voto
do Senador Albano Franco fez com que$'. EX'
recebesse, talvez,. uma homenagem inesperada,
quase que unânime, desta Casa. De outro lado,
também, conseguimos obter aqui informações
das mais importantes na discussão da nossa
Constituinte. O depoimento que V. Ex• presta e
dá à Casa é de uma importância fundamental
e marcante nos trabalhos do Senado e da Cc;mStituinte. Com-estas pequenas palavras, deixo aqui
a solidariedade do Partido da Frente Uberal.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
Muito obrigado a V. Ex•.

SO -

O Sr. Frandsco Rollemberg -

Ex!' um aparte?

Permite V.

·-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO - V. Ex• tem a. palavra.

O Sr. Fr.mclsco RoDemberg -Sou da Estado, sou da cidade do Senador Albano Franc:o,
conheço-o desde a sua meninice, de~de a sua
mocidade. Recém-formado, encontrei AJb;,no
Frah<:O mocinho, rapaz nas praças, nas ruas de
Sergipe, disputando eleição, levando ao povo da
minha terra a sua mensagem, 05 seus propósitos
de luta e, depois, eleito Deputado Estadual. Dns
Deputados estadua[s da época foi um dos mais
promissores, mas não pleiteou a reeleição; ded_diLI dedicar_-se __à _empresa, gerida pelo seu pai,
o eminente ex-Governador, ex-Deputado, ex-Se-nador Augusto Franco. Aquelas empresas tiveram

wn período áureo na sua administração. Por isso
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prensa de todo o País para uma crítica tão promesmo, foi Albano Franco alçado à posição de
funda ao nobre Senador Albano Franco. Creio
Presidente da Federação das Indústrias do Estado
que não tenha sido porque S. EX' cometera, talvez,
de Sergipe. Nesta Federação ele também se reveum equívoco no compromisso assumido na vota·
lou o grande administrador que é, o grande políção, e sim porque, nobre Líder, Sr. Presidente
tico que Sergipe haveria de mandar para o Brasil.
e Srs. SenadOres, esse voto diz; respeito a uma
E de lá A!bano Frarico foi para a Confederação questão importante: a defesa da distribuição do
Nacional da Indústria. Lá, vem-se reelegendo reipetróleo, neste País, como monopólio estatal. Saa
teradas vezes, pela sua já demonstrada capacibemos que os grandes inimigos da Petrobrás,
dade de luta, seriedade, -capaddade de trabalho
por intermédio das multinacionais, como a Essa,
que todo o Brasil, de certa forma, aprendeu a
a Shell e outras, foram os que travaram a grande
ádmirar. Albano Franco nunca foi um leviano.
batalha. cuja vitória anunciou, hâ pouco, o nobre
Sempre foi um homem sério, sempre foi um hoSenador Jarbas Passarinho. Trata-se de uma vitóm~::m de bem. Se num instante como aquele lhe
ria sagrada do povo __ brasileiro, é uma vitória do
ocorreu um ato falhO, se num instante como -Segmentõ pàtri6tico, arrancada da luta travada
aquele lhe foi soprada uma Orieli.tação errada,
nas ruas por todo_ o povo brasileiro.
e depois teve a inodêstia de confessar-se engaNão vejo por que se atribuir tamanha impornado, Albano Franco cresce para Sergipe, crés<::e tância a uma desc:ulpa; pelo contrário, é um erro
para o Brasil; cresce ante os olhos dos seus ami----:o se foi assim do SenadOr Albano Franco;
gos, porque Albano Franco não é aquele instante,
é um erro que engrandece o acerto patrió_tico
aquele ato falho. Albano Franco tem passado,
desse voto do nobre Senador Albano Franco. PorAlbano Franco tem presente. Citaria, tão-so01ente
tanto esse erro foi um grande acerto que houve
para ilustrar o trabalho cauteloso, persiStente, conna Comissão de Sistematização. Que outros erros
ciliador de Albano, a sua partiCipação quando se
como esse apareçam para consolidar a reforma
tentou realizar ou se fazer um pacto· sodal no
agrária e outras bandeiras naciona~stas que irão
Brasil. Ontem, Albano errou, ontem um Deputado
assegurar os mecanismos apropriados para o de
talvez menos experimentado o agrediu verbalsenvolvimento nacional. E que nós rião nos de$
mente. Hoje, sou testemunha de que esse Depuculpemos, com tanta subserviência, diante da vc
tado o procura e pede desculpas, em particular,
raddade das multinacionais. Esse erro do Senho1
daquilo que lhe tinha feito publicamente. Espero,
Albano Franco, antes de ser um erro, como s,~
Senador Fernando Henrique Ca_rdosà, que Lim
tem mencionado, é um acerto e é demonstraçã_.;::
jornal que hoje faz das palavras _daquele Depude que o sub.consciente de $. Ex" está em harmc
tado, as suas palavras, para elaborar o editorial
com a vontade soberana e majoritária do pov(
e procurar denegrir a imagem desse jovem Sena- nia
brasileiro.
dor, que amanhã esse Deputado faça também
-pcíbl!Céls as suas desculpas e que esse jornal tamO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDC
- bém delas faça as s~s palavras.
SO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tenh•
mals a acrescentar a tudo que já foi dito sobr:
...0 SR. FERNAI'IDO HEI'IRJQCIE CARDOo Senador Albano Franco.
~ 80- Agradeço a V. Ext a intervenção, e concedo
Registrei, aqui; em nome do meu Partido, também o aparte ao Senador Nelson Carneiro.
correção Impecável de um líder empresarial qu_,O Sr. Nelson Carneiro- Nobre líder, quem
sendo Senador pelo PMDB, fez o que lhe corres
tem acompanhado, desde o primeiro momento,
pendia: votou de acordo com a sua consciênc:í~
--os trabalhos da Comissão de Sistematização, há
Discuto a questão do voto sobre a distribuiçâ•
de se referir, em mais de cem vezes, que os titulado petróleo, e disse o Senador Nelson Cameir•
res que acompanham os debates e votam, tomemcom exatidão: quase todos nós erramos em :do Conhecimento prévio da matéria a ser votada,
gum momento, votamos diversamente do qu
eles constantemente se ~ivoçam e fazem retifiqueríamos.
-caç'áa nds SêilS VOtds. Muito mais explicável seria
Há tempo para retificar. Não haveria tempo pai
qUe o Senador Albano Frartco, que não é tl.lular,
passar, sem que houvesse, como houve aqui, u.rr
entrando como Suplente no fim de uma votação,
manifestação dar a para solidariedade a um co1 1
chamado no instante, tivess_e votado equivocadapanheiro correto e leal, que vai continuar honra1
mente. Somente quem não acompanha os trabado o meu Partido, a Constituinte e o Pais.
lhos da Comissão de Sistematiz~ção faz disso um
Muito obrigado a V. Ex!'. (Muito bem! Palmas;
cavalo de batalha. São numerosas, mais de cem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
iri.teiVeriÇões erradas, confessadas na tribuna
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Ha.·
e os equívocos -dos titulares que acompanham
dad.
os debates.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronu•
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOc:ia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr:
SO- Muito obrigado a V. EX' Concedo o aparte
Senadores:
_ao nob_re Senador Alulzio Bezerra.
As imensas responsabilidades que nós carr~·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
mos nesta fase importante da elaboração com·•
(fazendo soar __a _Campainha)- Pediria ao üder
tucional, sobretudo, nes~ momento, 05 que int:
Fernando Hernique Cardoso que fosse o último
gramas a Comissão de Sistematização, não p<
aparte a ser concecüdo, em face de ~tar o seu
dem nos afastar dos deveres que temos para co1
tempo esgotado.
as unidades que aqui representamos.
Venho referir problema importante, sério, ... i
-o Sr. Alufzio Bezerra- Nobre Uder Fernando Hellrique-- Cardoso, realmente causa-me ba~~~ mesmo Vital para o Rio de Janeiro.
Está em causa o futuro do Banerj, cujo passa<
tante estranheza que o voto na Comissão deSisteé respeitável mas cujo presente tem sido marca•
matização tenha sido motivo para mobilizar a im-

as-
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por intervenções indébitas partidas de gente poderosa, sem interesse em Jhe retirar de dificul-

dades transitórias mas apenas preocupada em
demorar-se na sua direção cotn propósitos incon-

fessáveis.
Há, no fundo de tudo, a intenção de privatizar

o estabeledmento. Envergonha:dos de confessar
o objetivo, os interessados recorrem aos artifícios,
procurando minar a instituição, aos poucos, para
torná-la inviável aos olhos do grande público.
A intervenção dita saneadora não se traduziu,
atê hoje- e vários meses já rolaram -em qualquer medida a favor do banco.
A população testemunhou, há poucos dias, a
má vontade dos interventores na solução de uma
greve dos funcionários desse banco. Em lugar
da conversa~ âo entenclimento, da busca da conciliação, esse grupo de burocratas a serviço de inte..
resses estranhos prefere a ameaça aos bancários.
Falou-se em demissões. Provocou-se o trabalhador. Fez-se o terrorismo.
A insensibilidade revelada não é própria de ingênuos ou inexperientes, mas representa, na verdade, a capa sob a qual se escondem esses dirigentes impostos. Basta comentar qUe até o velho
vezo de jogar funcionários uns contra os outros,
para enfraquecer o movimento, eles teiltaram.
Todavia, o funcionalismo do BAN.ERJ, ao que
eu venho acompanhando, se revela informado,
está dente de toda essa encenação.
O Banco Central não pode, positivamente, pela
sua alta direção, compactuar com esse estado
de coisas, Desta Tribuna, como representante do
Estado do Rio de Janeiro, cobro-lhe providência
pronta, eficaz. Afinal de contas, que intervenção
é esta que nada conclui? Quais as fraudes encontradas?
O Banelj é património do Estado, é instituição
respeitada no Pais. Não pode ficar à mercê de
um grupelho que não ata nem desata.
É hora de pôr termo· a essa interVerição. Não
sei se esse quadro é o mesmo em outros Estados
irmãos. Mas, no meu, a situação se tom6u- intolerável.
Já denunciei ao Senado a existência de um
velado propósito de privatização. Quarido existem
os prejuízos, os tais privatistas querem a participação prioritária do Governo. Mas, quando a entidade é lucrativa, a idéia fiXa deles é privatizar a
entidade. A hístória é antiga, mas querem contí~
nuar a contá-la.
Se nesses bancos estaduais um terço da sua
direção fosse preenchido por gente da casa. por
funcionários de carreira, por bancários que vive~
ram na instituição, penso que a maioi parte dos
problemas estaria resolvida No-entanto, aparece
sempre gente de fora, desconhecida, longe dos
problemas, sem qualquer apego à entidade.
Os Interventores encontraram culpados nas investigações realizadas? Precisamos conhecer os
seus nomes. Que eles sejam processados e punidos. Não se repita a desgraçada omissão de outros interventores nos famigeradas casos Coroa~
~rasteJ, Delfin, Habitasul e outros.
É o nosso capitalismo cabociQ, selvagem e es:ovado. Os-investiinentos dependem de recursos
~licos, os prejuízos são socializados, mas o lu~
~ró desse ninguém abre mão, embora todos quei·.:u-n, falando em economia de mercado, livrar-se
~os riscos, riscos que sáo a característica de quall'-u~r economia fundada na livre iniciativa.
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Assim foram com os bancos e as cirandas de
escândalos. Quebraram em série, mas nenhum
banqueiro pagou a conta. Pagou-a o erário.
Ainda há pouco, tivemos o último escândalo,
pois escândalo foi a doação de _cerca de três bilhões de cruzados, pois doação se chama ao empréstimo, a juros de 10% ao ano, que o Conselho
Monetário, uma reunião de pares, concedeu a
um de seus pares, o empresário "Omar Fontana.
Por que uma empresa tão bem administrada
dá prejufzo tão grande e ninguém apura? Qual
a _responsabilidade do Estado na concessão de
avais à compra e aluguel de suas aeronaves? Pois,
é assim: a empresa do Sr. Omar Fontana dá prejuízo astronómico; ao invés de falir, ou sofrer a
intervenção do Estado, para ressadr~se de seus
prejuízos, derivados dos avais, a empresa ainda
recebe essa benesse. E, como esse País é cada
vez menos sério, o Sr. Fontana, dias após ao regalo, anuncia seu propósito de adquirir parte do
controle acionário da Estatal Vasp. Com que dinheiro?
Termino, Sr. Presidente, registrando este protesto, esta condenação contra o que vem ocorrendo nessa intervenção cheia de trevas no Ba~
nerj.

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Jutahy Maga~
lhães.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O esporte é atividade essencial do processo
de educação, criando e estimulando comportamento responsável e soJidário, hábito de disciÇtlina, respeito e amizade, contribuindo, enfim, pa~
ra a formação social e cívica do cidadão. Também
constitui fator de integração, ajustamento e desenvolvimento cultural. Afora o futebol, que possui
uma estrutura jurídica, Çtrofissional, empresarial,
capaz de desenvolvê-lo, no Brasil, o esporte amador, há décadas, vem sobrevivendo, graças ao
amor e abnegação de a1guns desportistas român~
ticos e atletas geniais, que superam as suas deficiências individuais. as intrínsecas do setor, bem
como as agressões e omissões .do Estado, e conquistam algumas raras e fantásticas vitórias em
competições internacionais.
Adhemar Ferreira da Sllva, Maria Esther Bueno,
Sí1vio Ffolo, João do PuJo, Pradinho, Joaquim
Cruz, os innãos Gáudio e Ricardo Dantas, campeões mundiais de iatismo, algumas equipes de
vôlei e basquete, com suas estrelas extraordinárias
são algumas exceções no cenário pobre e deso~
lador do esporte amador em nosso País. Falta
tudo ao esporte amador do Brasil: da base, da
formação dos atletas, até as condições mínimas
para competir condignamente. Com uma infraestrutura precária, deficiente, em todos os aspectos e fases de realização, o esporte amador brasileiro não resiste a uma análise ligeira, a um balanço realista quando, por exemplo, à nossa presença
nos útimos Jogos Pan-Americanos. Em Indianápolís, nos Estados Unidos, os pobres e heróicos
atletas brasileiros dividiam uniformes e revezavam
os tênis e equipamentos gastos e superados. Geralmente, sem condíções económicas, os atletas
brasileiros não se alimentam adequada ou suficientemente, antes e durante as competições. Victor Ivo Rodrigues, o primeiro a conquistar uma
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medalha oe ouro numa maratona, confessou, de~
pois da vitória, que há quatro anos não via um
par de ténis decente, pr6prio para a prática de
corridas. Ele venceu a maratona com um velho
e pesado par de tênis. Os calçados dos seus concorrentes, leves e modernos, não estão à venda
no Brasil e cada par custa oitenta dólares.
A atleta brasileira Orlane Santos disputou medalha no Heptatlo com as norte-americanas, em
condições bastante adversas, _em relação às suas
concorrentes, já que no -JãOÇamento de dardo,
por exemplo, ela usou equipamento ultrapassado
e impróprio. O treinamento dos atletas brasileiros
acontece em terreno de terra batida, inferiores
aos que existem nos Estados Unidos e Europa,
artificiais, de excelente qualidade. O técnico_ da
equipe de atletismo do Brasil no Pan-Americano,
Carlos Cavalheiro, informou, através da imprensa,
que existe apenas uma pista de competição de
nível internacional no Brasil, localizada em São
Paulo; que não há obstáculos para corridas no
padrão Internacional: não contamos com um centro olímpico capaz de sediar competições internacionais, entre outras deficiências.
Sr. Presjdente, as nossas vitórias, as medalhas
conquistadas em lndianápolis, são resultado do
amor ao esporte, do patriotismo, da dedicaç:ão,
do esforço individual dos nossos sacrificados atletas e técnicos. Os atletas que integraram a equipe
que participou das provas de conidas em reveza~
menta -pasmem senhores - nunca treinaram
juntos, nem ao menos se encontraram antes de
amontoarem suas malas no aeroporto de embarque para lndianápolis.
Mas, Sr. Presidente, os problemas não são apenas de infra~estrutura jurídica, f!Slca- de instala~
çóes, produtos e serviços -, mas também de
recursos humanos: os nossos atletas provêm, geralmente, das classes pobres da população, apresentando problemas na saúde e na compleição
tisica. O Récn.ico Carlos Cavalheiro informa que,
"freqúentemente, eles apresentam problemas de
coordenação motora, anatomia e funcionamento
dos músculos, além de desvios na coluna vertebral, decorrente da falta de cálcio durante a infância".

Sr. Presidente, os problemas que atfngem o
esporte amador no Brasil carecem, como tudo
neste País. de uma atitude politica fume, inadiável.
corajosa, realista, a fim de que planos e projetes
efetivamente se viabüizem, sejam executados com
seriedade e competência. Chega de heroísmos
e fiascos em competições internacionais! Já experimentamos bastante o improviso e a sorte para
prosseguirmos, irresponsavelmente, sem planejamento e sem recursos. A imagem e o prestígío
do Brasil não podem mais ser arriscados pela
omissão e os demandas de autoridades. Objetivos
e diretrizes nacionais a nortearem políticas regionais para o desporto, nas escolas e_ nos centros
cominitários, necessitam de implementação urgente, a fim de que sejam formadas gerações
sadias, hábeis e representaitvas da gente brasileira. Que os programas de esporte amador dos
dubes recebam o apoio e o estímulo adequados,
os vultosos recursos da Loteria Esportiva distri~
buídos com justiça e convenientemente aplicados, de acordo com as vocações e potencialidades do nosso Pais. As empresas privadas necessitam de estímulos fiscais compensadores para
que invistam na educação e preparo de atletas,
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na promoção e patrocínio de equipes e eventos.

Esperamos a atenÇãO__ e os deveres do Senhor
Presidente da República, do Sr. Ministro da Educação, das autoridades e dir:i.gentes desportivos, para

essas nossas preocupações com o ~porte amador em nosso País, que tangem não apenas a
Educação e a Cultura do nosso Povo, mas atingem a nacionalidade e o futuro do País.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Tem a palavra o nobre Se_nador Fernando Henlique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

50 (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi, e julgo importante_ trazer ao conheci-

mento desta Casa, uma carta aberta subscf[tã. Pélo
Sindicato do$: Artistas e Técnicos em Espetáculos
de Diversões do Estado de São Paulo, dando conta do clima de apreensão existente na -cidade de
São Paulo, devido a atas de violência até agora
impunes e arbitrariedades praticadas PelO- prefeito.
O documento refere-se expressamente ao assassinato do Jornalista Alexandre Bressan, de O
Estado de S. Paulo, o mais recente de crimes
semelhantes, caracterizados pela falta de motivo
aparente, por requintes de violência e, até o momento, pela impunidade. Refere-se também à expulsão de alunos da Escola Municipal de Bailado
pelo Prefeito Jânio Quadros~ num~ atitude inconcebível de intolerância e ilegalidade. i:: verdadeiramente deplorável que qUando o
Pais ensaia_ avanços significativos nç que tange
à garantia constitucional dos direitos individuais,
de um de seus centros culturais mais importantes
parta este apelo dramático em defesa da mínimo
dos mínimos que são os_ direltos à vida e à liberdade.
Apelo tanto mais grave na medida em qUe o
clima de intolerância, estimulador da violência,
ê fomentado pela autoridade que deveria ser aprimeira guardiã dos direitos na esfera municipal.
Registro aqui meu protesto diante -desta situação
anómala, minha solidariedade às vítimas e à expectativa de que a situação seja rem€:diadã sem
demora pelas autoridades competentes· no plano
estadual.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se __à Ordem do Dia
Sobre a mesa, requerimento que vã.i ser lido
pelo Sr. Primeiro-S_ecretâr\o.

É Udo e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 243, de 1987
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento interno, requeiro inversão da Ordem do
Dia, a fiJTl de que a m~téria CO!lstante do item
n~ 2 seja submetida ao Plenário em 4" lugar.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
- Rachid Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Aprovado o requerimento, fica feita a inversão
da pauta, conforme deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução _n"" 192, de 1_~87, de autoria da
Comissão Diretora, que dá nova redai;:ão ao
§ 1o do art. 405 do Regulamento Aclminí$trativo do S~Qad_ç f~eral~ aprovado pelaResolução no 58, de 1972, tendo . -·- -- - Parecer favorável, proferido em Plenário,
dà_ SomisSã.o de Constituição e Justiça.
----;:-A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior_.
Pa?$_a-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senaçiores que o aprovam-queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Sobre a mesa;recrãÇâo -fihãJ da matéria, elaborada
pelo Relator, Senador Alfredo campos, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
·
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n• 192, de 1987.
O Relator apresenta a redação final ao Projeto
de Resolução no 192, de 1987, que dá nova r~çla
ção ao § 1o do arl 405 do Regulamento Adminis~-ª_tivo do Senado Federal, aprovado pela Res_oiuçõl> n" 58, de 1972.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
......,.,. Alfredo Campos, Relator.

ANEXO AO PARECER

_ Redação final do Projeto de Resolução
n"l92, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do
·art. 52, item-30, do Regiment'? Interno, _promulgo
·a·s'egulnte·· ~· •
RESOLUÇÃO

.N"__

, DE 1987

Novembro de 1987

A matéria é dada como definitivamente adota~
da, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) Item

-2Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre a Mensagem 11° 228, de 1987 (no 381/87,
na _origem), de 22 de outubro do corrente _ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escq_Jha do nome
do General-de-Exérc.ito Jorg~ Frederico Machado
de Sant'Anna para exercer o cargo de Mínistro
do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada
aos Oficiais-Generais da ativa do Exército, aberta
em decorrência da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Túlio Chagas Nogueira.

-3Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre-a 1'1\enSagem n~ 229-, de 1987 (n9 382187,
na origem), de 22 de outubro de 1987, pela qual
o senhor Presidente da Repúptica submete à deliberação do Senado a escolha do nome do General-de~Exército Haroldo Herichsen da fonseca pára exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada aos Oficiais-Generais da ativa do Exército, aberta em decorrência
da aposentadoria do Ministro General-de-Exército
Heitor Luiz. Gomes de Almeida.

-4Paiecer da Comissão de Relações Exteriores
sObre a Mensagem no 204, de 1987 (no 317/81:
n_a origem), de 24 de setembro de 1987, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deiibefação do Senado a escolha do senhoL
Renato..Bayrri~ Denys, Ministro de P.rimeira Ç!ass~
da Carte~ de Diplomata, para exercer a funçâc
de Embaixador do Brasil junto à República (!_,~
Tunísia.

·-5-

Dá nova redaçio ao § 1" do art. 405
do Regulamento Administrativo do Se-

nado F~eral. aprovado pela Resolução
n' 58, de 1972.
O S~nãdO Federal resolve:
· Árt -1 o Ó § 19 do c:;!l_rt. -405 do- Regulamento
Administrativo do S~ado Fe9eral, aprovadà pela
Resolução n" 58, de 1972, passa a vigOrar com
á-segt.iírite redação:
·

Parecer da Comissão de RelaçõeS -Exteri9res sC
bre a Mensagem n" 230, de 1987 (n" 391/87
na origem), de 30 de P!Jt4bm d_e 1987, pela t:"J:•-'~
o Senhor Presidente da República subinete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor .)o.;.
Hermes Pereira de AraúJo, Ministro de Primelt.
Classe, da Carreira de Diplomata, para exerc:.-::
a função de Embaixador do Brasil junto à Rep{
blica Francesa. Em sessão secreta.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ··Art. 405 ---....·-->-----·--··--···-··--·
§ 1o Ao servidor de que trata este artigo, - As matériaS ccS-nstaittes deis itens z- a 5 da Ordt:ú
em nenhuma hipótese, poderá ser paga diá- do Dia -da presente sessão, nos termos da alíne
ria de valor superior à atribuída ao ocupante h do art. 402 do Regimento Interno, deverão s~
de cargo posicionado na última referência apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providênci:::
da dasse final da categoria funcional de Técnecessárias, a fim de que seja respeitado o dispc
nk;o Legislativo."
sitivo re-gimental.
ArCZ" Es:tã"Résoluç:-ão entra em vigor na data
âe sua publicaçãO, vifioranâo oS seus· efeitos fi~
(A sessão trcmsforma·se_em secreta às 2
nanceir_os a partir de 1~ de dezembrõ .de 198_7.
· boras e 12 mínCitOs e valia a ser Pública,'
--- 22-hoias e 22 mli1iJ~os_.)
Arl 3~ Re>ogam-se as disposições em contrário.
. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
.
O Sa. PRESIDENTE (Humberto Luc.ena) Está reaberta a Sessão.
Esgotada a r:natéria constante da. Ordem ,
Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não _hªy~n9,_o qUem peça a palavra, encerro- Dia, vai-se passar à apreciação do Requerime.--.
no 242, de urgência, lido no Expediente, para
a discussão. (Pausa.)
·~-·

~
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Projeto de Lei da Câmara .dos Deputados de
24/87.

n~

Em votação o requerimento.
Os SrS~ Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

"Discussão, em tumo óriico, do Projeto de
Lei da Câmara de n9 24/87, de iÍ1iciativa do

Senhor Presidente da República, que dispõe
contra a proteção de propriedade intelectual
sobre programas par.;t computadores e sua
comercialização no País, e dá outras provi-

dências. Dependendo de pareceres."

·

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti-

tuição e Justiça, que será lido pelo Primeiro-Se-.

cretário.
E lido o seguinte

PARECER
N•33,de 1987
Da Comissão de Constituição e Jus~
tiça, Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara n1> 024, de 1987
(n9 855/86, na Casa de origem), que wdfs~
põe quanto à proteçáo da propriedade
intelectual sobre programas para computadores e sua comercialização no País
e dá outras providência...
Relator: Senador João Menezes
Na forma do art. 51 da COnstituição, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional, acompanhado de exposição de motivos do Ministro de Estado da Ciência
e Tecnologia e do Consultor-Geral da República,
Projeto de Lei que "dispõe quanto à proteção
da propriedade intelectual sobre programas de
computadores e sua comerdalizaçao no País e
dá outras providências".
O Projeto, em exame na 'Câmara dos Deputados, sofreu algumas modificações, em face das
emendas apresentads, inclusive uma de caráter
Substitutivo, e foi considerado constitucional e
jurídico. Em fesumo, são as seguintes as .:i:lterações sofridas pelo texto proposto··pelo Executivo:
a) introdução do parágrafo único ao artigo 1o,
que define "programa de computador";
b) no art. 2°, que trata do regime de proteção
à propriedade intelectual de programa, a citação
da Lei n" 5.988, de 14 de dezembfo de 1973;
c} no artigo 3-:> a inclusão do § _3.? que estipula
prazo à SEI para se manifestar sobre o pedido
de cadastramento;
d) no art. 4~, caput, que trata da tutela dos
direitos reiaUvos aos programas, substituída a
expressão "a partir do Janç~mento no país de
origem", para "a partir do seu lançamento em
qualquer país... ";
e) no art. 59 inovando o projeto ao estabelecer
"que pertencerão exdusivamente ao empregador
ou locatário de serviços os direitos relativos a programa de computador. .. ". Os parágrafos 1o e 2'.>
também inovam o projeto;
f} no art. 8" a indusão do item (IV) no rol de
atividades que não constituem ofensa aos dire_itos
do autor do programa;
-

g) no art. 9? algumas alterações não fundamentais;
_)tJ Õo art. 10 que trata do cadastramento de
empresas não nacionais, foi modificada a fonna
de concessão para "equipamentos produzidos no
País ou no exterior e aquí comercializados por
empresas dessa mesma categoria";
i) no art. )5 inova a parte dos._direitos do programa durante o prazo de validade técnica, quanto
21 indeniiação por retirada de programas de circulação;
J) no art. 2 I, parágrafo único, usa a expressão
"cô9.!go fonte", sem definição prévia. Com relação
aos arts. 22 a 31, que tratam das penalidades
à violaçáo aos direitos da Propriedade intelectual
de programas, em linhas gerais, não sofreram
alterações substanciais.

Em face da complexidade da matéria, por tratar-se de assunto de alta especialização, com profundos reflexos na economia e nas relações entre
os.mais diversos paJses, a matéria foi distribuída
à Comissão de ConstituiçãO e Justiça. Este Relator
estabeleceu, inicialmente, um roteiro de exposições e debates entre personalidades dos mais
variados setores da informática, para tentar fornecer conceitos sobre os diversos assuntos dispostos no projeto. Assim, foram ouvidos técnicos e
representantes de empresas e associações que
relacionamos:
a) Dr. Edison Dytz, Presidente da Dytz Informática e ex-Secretário da SEI;
b) Embaixador João Batista Pinheiro;
c) Dr. Josué Soutto Maior Mussalém, Presidente da Su~esu Nacional e do Instituto de Informática da Fundação Joaquim Nabuco;
d) Dr. Jorge Johannpeter Gerdau, Presidente
da Gerdau Serviços de Informática;
e) Dr. Frandsco Rego Ramalho, Presidente
da Assespro;
f) Dr. Peter DirkSiemens,Presídente de honra
da Associação Brasileira de Propriedade lndustrial

-ABPI;

.

Dr._ Celso Furiane, DiretOr_çla TENPO;
h) Dr. Celso Baiioso Cordeiro, Presidente da
Associação Brasileira das Empresas de Software
. g)

-ABES;e
i)_ Dr. Américo Rodrigues Filho, Subsecretário
Industrial da Secretaria Especial de Informática

-SEI.
Consideramos indispensável estas audiências
porque, em face da etapa do desenvoMmento
tecnológico brasileiro na área de programas de
compUtador, muitos conceitos foram esclarecidos como também definidas as _diversas tendên»
das dos vários segmentos da sociedade que tratám no dia-a-dia com uma tecnologia tão avançada de criação industrial, tanto que, em 1987,
deve atingir um mercado internacional de tiS$
55,0 b_llhões. qru; quais 75% pertenCem à indústria
americana e os outros 25%, ao resto do mundo.
_SObre o título Direito do Autor e Proteçáo dos
Programas de Computador, achamos que o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador_ deve_ s_er o disposto na
Lei n~ 5.9{38, de 14 de dezembro de 1973, com
alterações para atender às peculiaridades inerentes aos programas de computador, ç:omo o direíto
de oposição_e.o de arrependimento, utiüzando-se
:as modalidades de operação (contrato de trabalho
e encomenda). De outra forma, achamos conve-
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niente assegurar a tutela dos direitos relativos aos
-programas, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos
contado a partir do seu lançamento em qualquer
país, assegurados os direitos atribuídos aos es-trangeiros, domiclliados no exterior, desde que
o país de origem garanta aos brasileiros e estran~
geiros domiciliados no Brasil direitos equiva!P.n·
tes, em extensão e duração. Assegura, também,
que, para a segurança do direito do autor, o titufar
poderá registrá-lo na Secretaria Especial de Informática - SEI ou em outro órgão credenciado,
sendo invioláveL não se permitindo extrair qualquer tipo de certidão a não ser por solicitação
do autor ou por ordem judicial.
O projeto define e situa com clareza o regime
de produção e elaboração de programas dufante
a vigência de contrato ou de vinculo empregatído
destinados à pesquisa, desenvolvimento e atfvidades de rotina que decorram da própria natureza
do trabalho, com a utilização de equipamentos
da empresa. Nestes casos., a compensação do
trabalho restringe-se à remuneração ou ao salário
convencionado. Entretanto, caberá ao emPregado, servidor ou locador de serviços, com exdusividade, os serviços de programas de computador
produzidos sem relação de contrato de trabalho
ou Vínculo empregatído, desde que não sejam
utilizadas as instalações, materais, equipamentos
e informações tecnológicas. Exduem-se da ofensa aos direitos do autor as seguintes situações:
reprodução de cópia legitimamente adquirida; a
citação pardal para fins didáticos, desde que identificados o autor e o programa; a ocorrência de
semelhança de programa a outro pré-existente
quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos
legais, regulamentares, ou de normas técniCas;
e a integração de um programa, mantendo-se
suas características essenciais; a um -conjunto
aplicativo ou operacional tecnicamente indispen~
sável às peculiaridades do usuário, vedado a utili·
zação, transmissão a terceiros. Com relação a esta
parte do projeto não foram apresentadas restrições nos debate:; efetuados.
Necessário se toma para a comercialização, o
prêvio cadastramento do programa ou conjunto
de pr9gramas por órgão eSpecializado, no caso
a SEI, como a classificação em categorias, conforme sejam desenvolvidos no País e no exterior,
em associação ou não entre empresas estrangeiras e nacionais, definidas pelo art. 12 da Lei
n" 7 232, de 1984 e pelo Decretei-lei n~ 2.203,
de 27 de de2:embro·de 1984. Achamos que este
cadastramento deve ser simples, prático, sem burocracia Vemos _no § 2~' do art. 3~ algo que deve
merecer melhor análise que são os condicionamentos; à apuração do programa funciOnalmente
equivalente e ao investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico peJa empresa nacional
que explore e comercialize programas de origem
estrangeira.
Estes aspectos receberam críticas e sugestões
de praticamente todos os expoSitores noS debates
que promovi, chegando até a defesa de completa
liberalização do processo. Observamos nos debates que o problema do programa funcionalmente
equivalente traria para o Govenro a formação de
uma grande estrutura funcional para a análise
de cada caso, de custo muito elevado, com baixa
confiabilidade por falta de critério ou por deficiência da própria estru~a administrativa.
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Também achamos que seria criada uma pseudoproteção ao produto nacional, pois, programas
inovadores que poderiam ter livre acesso_ ao mer-

cado com uma sensível redução de custo na economia de escala, ficariam internados e aguardando uma decisão por tempo demasiado extenso.
Além disso, a equivalência provoca no produto

brasileiro o fenômenq da "proteção antecipada":
programas seriam criados internamente, tão logo
fossem disponives no mercado interancional, gerando a cópia indevida, a pirataria e, ao mesmo
tempo, a desvalorização elo .software p_erante o

usuário final. O criador de programas genuinamente nacional seria prejudkado, pois um concorrente, sem grande pesquisa, estaria "produzindo" por caminhos escuses, que devemos <:.cmbater, um total desequilíbrio no campo do software, com graves prejuízos, para o mercado na~
cional.
O Brasil deve, através de uma política de informática desenvolver um setor produtor forte_ calcado numa empresa nacional que possa dominar
o mercado interno tanto quanto possível e .::riar
condições para superar as dificuldades tecnológicas; desenvolver programas e favorecer a formação da competência no setor para competir
no mercado internacional em preço e qualidade.
Tivemos informações que o produto brasileiro começa merecer a devida apreciação no mercado
internacional pelo seu nível de apresentação.
Devemos levar em conta que o mercado do
"software" é recente.tbom l~mbrar que em 1970
os próprios fabricantes e produtores de "hªrdware" fome<:iam de forma ace_ss6ria, por serem
os únicos do mercado, também o "software". Era
uma espécie de brind~ da ·empresâ. ·o asSiinto
despertou mais atenção após 1970, quando a
IBM passou a cobrar do usuário a parte do "software", pela complexidade dos suc~ssivos progressos que este campo da informática ia apresentando. Não precisa dizer que todas as_demais
empresas adotaram o mesmo procedimento, representando para o usuário final IJI11 custo adicional para a operação do "hardware",
O Reino Unido que possui uma fatia de mais
ou menos 5% do mercado mund~al. vem-~ preocupando intensamente em modernizar seu parque industrial para a produção de equipamentos
de "hardware" corno no campo do "software".
O Governo daquele pais vem sofrendo wn <::ontí~
nuo déficit na balança de "software" com relação
ao mundo industrializado e _desenvolvido. Como
fatores são apresentados:
-a) a desnacionalização de pequenas e médias
empresas do setor de informática;
b) concorrência dos_ ':P-ª_ises-empresa"s";- c) protec::ionismo e o dinamismo dos EUA;
d) a concorrência da mão~de-obia barata dos
chamados países montadores (Taiwan, Singapura), Coréia e o Leste Asiático;
e) o ingresso de novôs países na PrOduÇão; ··
f) a cn•sce_nte_ participação doS países-empresas que a ~urto prazo manipularão o comércio,
a indústria~~ a produção da informatização;
g) o controle e a. delíberação de vendas restri.~
tas com aumento da dependência.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, achamos que o projeto seguiu
a tramitação normal, nada havendo a opor, necessitando apenas alterações para melhor lhe asse-
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gurar os aspectos de constitucionalidade ~ juridicidade.
Assim, apresentcJmos,- em conclusão, as seguintes emendas para adaptar o projeto quanto
à sua ordem juridlca e constitucional:
EMENDA N• 01 Dê~se

CCJ

ao caput do art. 1o a seguinte redação:

"Art toe São livres, no País, a produção
e_ a ~mercialização de programas para com-putadores software, de origem estrangeira ou
nacional, assegurada integral proteção aos
titu1ares dos respectivos direitos, nas condi·
ções estabeleddas na leL"
EMENDA N• 02- CCJ

Dê-se ao § 3~ do art. 3~ a segUinte redãÇão:
"'§ 3~ Ficaestipuladooprazomáximode
120 dias concedido à Secretaria Especial de
Infonnática para manifestar~se sobre
o pedido de cadastramento de que trata este
artigo, contado a partir da data do respectivo
protocolo."

sa.

EMENDA N• 03- CCJ

Dê-se ao item I, do art 11, a seguinte redação:
"I- por sentença judicial transitada em
julgado."

EMENDA N• 04 -

CCJ

!?uprima~se o art 16 do Projeto.

EMENDA N• 05 __:_ CCJ

Dê-se ao· ãrtigo n do PrOjeto a segulhte r_edação:
"Art 23, lfnportar, expor, manter em depósito, para fins· de comercialização, programa de origem externa não cadastrado."
Pelia; detér1çã0 -de 1 "(Urri) a 4 (Quatro) anos
e multa.
·
Parágrafo: ún_ico. -O disposto neste artigo não
se aplic:::a a programas internadOs exclus:ivarnente
para demonstraÇão ou aferição do mercado em
férias ou corigre-ssos de nat~a técnica, científica ou industriaL"
EMENDA Ne 06- CC!

Dê-se ao arti.g()_30, .~_seguinte redação:
· , "Art. 30. Es~ lei entra em vigor na data
de sua publicação.
- ___ Parágrafo único-O Poder Executivo deverá
regulamentar- esta lei no prazo de 120 _(Cento e
vinte) dias, a contar dQ~ data de sua publicação".
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1987.
~ Alfredf?' ca~s Presidente- João Mene--~ Rtfator -:- Chagas Rodrigues - Aluízlo
Bezerra -l'ldson Wedekln- Roberto Cam-

pos- LOuremberg Nunes Rocha -Maurído
Co~- Raimundo Lyra.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

O parecer conlcui pela constitucionalidade e juri~
dlcidade do projeto, com as emendas_ que apresenta, de n9s 1 a 6 - CCJ.
Nos termos -do art & da Resolução n9 1/87,
com a redação dada pela de n? 54/87, concedo
a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Wedekin,
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para se pronunciar quanto ao mérito da proposição.
O SR. I'IELSOI'I WEDEKII'I (PMDB -

SC.

Para emitir parecer. Sem revisão do Qtador.)-Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A partir do Projeto n9 24/87, da Câmara dos
Deputados, que tem que ser apreciado e votado
por esta Câmara Alta, recebi a incumbência do
Uder Fernando Henrique Cardoso para fazer o
relatório de mérito do projeto, e creio ser absolutamente dispensável falar sobre a sua importância,
sobre a oportunidade, sobre a necessidade que
nós temos neste exato momento de votá·lo o
maís breve possível. A partir dessa concepção,
a parti:r-do fato mesmo de que até de u.ma forma
singular esse ptojeto passou pela Comissão de
Cônstituição e Justiça, onde foi relatado pelo eminente Senador João Menezes - e passou paiaquela Comissão- por essa razão, pela impor~
tânc~ia, pela atuaiidade desse assunto, por ser efe
até mesmo uma das; partes do contencioso que
nós temos em relação aos Estados Unidos, com
quem as nossas relações, neste exato momento~
estão_um tanto tumultuadas, por causa das negociações da divida externa, por causa da questãO
criada com a Auto\atina, por causa da votação
da Comissão de Sistematização a respeito da naciona1ização da distribuição do petróleo, por ~
rios pontos desse contencioso -tudo ngs recomenda que nós, com alguma urgência, ertéami·
nhemos a apreciação e a vo'tação desse projeto.
Entendi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, {:.apresentar um substitutivo. Por que o fiz? Pele
entendimento, erri Prirriiúfo lugar, de que a p&-iia
de uma atitude muito correta do Relator Joã(
Menezes, da _Comissã_o de ConstituiçãO e Justi~~
qoe chamou as entidades do setor, que chamo1
os representantes do Gqvemo, que chamou esp:::
cialistas da área para discutir desde logo o projei~
q"l:Je tinha vindo d<! Câmru:a,_e a partir dessa discu~
sãp,_Q.esse debate, se isso era bom, se era correto
se era recomendável fazê-lo na Comissão (!_.
Constituição e Justiça, passou a ser uma obrig.::.
ção o Relator de mérito, também fazê~lo _da m~
ma forma.
AJ}eflãS- õ fiz, Sr. Presidente e Srs. Senadore~
com maiS tempo. Este tempo foi precioso p~r·
que pudéssemos elaborar uma série de consu!t."'l~
ouvir todos esses segmentos, ouvir com mu!!.
freqüência o Governo, permitir e proporcionar w.
entendimento entre, por exemplo, a SERPRO,
SUCESU, a SE, o Movimento Brasillnfonnátk
e outras entidades da área que d}~garam -a: 1.u
entendimento preliminar, sem a participação ,...
Relator. A partir desse entendimento prelimir!-'_
a "nOSSa -atitUde foi de re~ir com aqueles Ser,.
dores que se interessam pelo assunto. Fizemc
várias reuniões, houve várias rodadas de negcu~i'
Ções e entendimentos, e c::relo que um papel =~
sencial coube, no primeiro momentO, -ao Sena•_1,
João Menezes, pela atitude que teve. Não era cc
reta, sobretudo nos momentos em que nós e~i.
mos vivendo, que nós simplesmente nos ativés::
mos a votar o projeto como ele tinha vindo ,
Câmara. No segundo momento, depois do -~
Con1rõ entre a Secretaria Especial de Jnformáti(
representando o Governo; e as principais enti·-~
des do setor, enitambém importante, era tambF
correto que tivéssemos titn entendimento inita•
nesta Casa do Senado. E, por isso, em sucessiv·
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encontros, em sucessivas reuniões, nós r:ecebemos umã contribuição aindã maioi e além daquela que já nos tinha dado o Senador João Menezes,
que é o caso do Senador Roberto Campos. Com

todas as diferenças que eu, pessoal_m~~te, tenho
em relação à sua concepção de Vida, de política

e de mundo, este eminente Senador, que tem
um espírito de colaboração enorme, que é o Sena~
dor Virgílio Távora e outros, comO-oS senadores

frapuan Costa Júnior, -Edisõil Lobão e outros, que
não devo fazer referência neste momento, pela
ausência de tempo.

O fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que
esse substitutivo que apresento é o resultado de

um amplo consenso, o mais amplo consenso
possível. É mais do que evidente que ele náo

satisfaz a todos, porque consenso um pouco é
isso, consenso não é satislãção de todas as concepções de todos os interesses. Nenhuma lei e esta, menos ainda, por todos os interesses que
estão envolvidos - seria capaz de" satisfazer a
todas as partes.
Creio que, de certo modo, o esforço demandado nestes últimos vinte dias fez com que, digamos, cada uma dessas partes, cada um desses
setores perdesse um pouco daquilo que era imaginado como ideal. Mas tenho, também, a convie~
ção mais profunda de que cada uma das partes,
incluídos aqueles que pensam tão diferentemente
de nós, foram devidamente contempladas no limi·
te desse consenso que foi buscado com tanto
esforço e tanto empenho.
Quero dizer a esta Casa que esse substitutivo
que apresento, na verdade, não é o substitutivo
do Relator Nelson Wedekin Este é o substitutivo
de todos aqueles que particlpafam· desSas negodações, dessas gestões, dessas reuníões que, em
muitos momentos, me pareceram intermináveis.
Não há uma só vírgula, não há uma só palavra
que tenha sido a expressão do Relator Nelson
Wedeltin. Foi a contribuição de todos que, creiO
ter sido a mais positiva, foi o que se poderia faz:er
de melhor nas circunstâncias.
Na Comissão de Constituição e Justiça, devo
dizer que todas as emendas foram devidamente
apreciadas e, evidentemente, tudo ~quilo que fol
aprovado naquela Comissão c.oõSta desse.substi~
tutivo. _Queria· dizer, também, algo que me parece
da maior importância. A lei do software, essa
lei que nós começamos a discutir nesta oportu~
nidade, está perfeitamente integrada naquilo que
é a Lei da Informática, na Politica Nacional_ de
Informática, com os seus erros e com os seus
acertos. A minha concepção pessoal é de que
o caminho da reserva, que o caminho da proteção
do produtor nacional é um bom caminho p-ara
o nosso Pafs, sobretudo numa área tão estratégica
como é a informática. É claro que tenho diferenças com vários senadores desta Casa a este propósito, mas o fato é_ que nós não poderíamos
fazer uma lei dos programas de_computador que
fosse diferente daquela que é a Política Nacional
de Informática, daquelas disposições que já exls·
tem na Lei n9 7.232 e qUe, portanto, -essa lei,
que é uma espécie de decorrência daquela pri·
meira lei - há até uma disposição na Lei de
Informática que pedia uma Jei sobre os programas
de computador- esta lei que nós estamos _discu~
tindo não pode ser muito diferente na concepção
e na filosofia daquilo que é a Política Nacional
de lnfonnática.

Esse meu substitutivo também procurou colocar uma Certa ordem jurídica e alguma técnica
~gislat;i_va no projeto que veJo da Câmara. Procurei, por ís.so mesmo, separar as· matérías pela sua
natureza, conteúdo e semelhança, e dividi esse
meu substitutivo em vários títulos, que começa
pelas Disposições Preliminares, passa pela Prote-Çào dos Direitos do Autor, vai adiante, falando
do cadastramento, da quota de contribuição, da
comercialização, das disposições gerais, das san~s e penalidades, das prescrições e, finalmente,
Claro -. das disposições finais. Em resumo, este
meu substitutivo tem 44 artigos. Evidentemente,
acho que o tempo não nos permítirá fazer a leitura
de 44 artigos, mas creio que, em cinco minutos,
-~r~j capaz de fazer o reSUIJ'lO do que pretende
esta lei. E o faço em segUida.
Em primeiro lugar, esta lel assegura a proteção
automática dos direitos de propriedade, através
da Lei de Direito Autora] Brasileiro, o que significa
maior prote_ç~ do que o próprio copyrfght ame·
ricano. Om dos objetiv_o_s centrais desta lei é a
proteção dos direitos do autor. O software, os
programas de computador, são como uma espé·
de de obra de criação artística, ú'terária ou rnusi~
cal, claro que com a singularidade de ser programa de computador. Tem uma diferença da ol>ra
artística, porque ela tem um sentido utilitário, até
mesmo industrial, mas, na sua concepção, na
sua origem, peJa origem da criação, tem que ser,
e é protegida, na maioria dos países do mundo,
prirldPãlmente Europa Central e Estados Unidos,
pela lei do copyrlght, pela lei dos direitos do
autor.

Em ·segundO IUfJar, na questão dos direitos do
autor não há uma exigência, não há uma obrigato-

riedade de registro, mas uma faculdade de regis~
trar esses programas de computador, para serem
protegidos. A proteção é pelo prazo de 25 anos.
Esse é também um prazo comum, normal, usual,
nos países que já se anteciparam, nesses últimos
cinco anos, em colocar os programas de compu~
tador sob a proteçâo dos direitos do autor. Essa
proteção é assegurada, inclusive, para os progra·
mas que não estejam sendo comercializados no
Pais. Há uma acusação muito freqüente de que
essa é uma lei xenófoba, excessivamente naciona~
lista. EJa protege fundamentaJmente, isso sim, é
verdade, mas não protege unicamente o produtor
nacional de software. No capítulo dos direitos
do autor, ela dá integral proteçào aos direitos do
autor de software estrangeiro. Finalmente, a
questão do registro opcional no Conselho Nacional dos Direitos do Autor.
-Outro ponto da maior importância desta lei é
no sentido de coibir a pirataria, através da crlaçào
do título de uso, tanglbilízando o software, tangibilizando o direito e penalizando a cópia indevida.
Inova essa lei ao não estabel.ecer resenra de mercado para programas como ocorre no caso de
hardware. Em vez disso, utilizam~se o mecanismo de proteção, o conceito de_simílar nacional
com regfas rígídas e claras, já aplicado em todos
os setores da economia nacional, combinado
com o mecanismo de taxação. Quero apenas fa~
zer um breve comentário a esse reSpeito.
A proteção da produção nacion;i, do produtor
nacional, não ê algo que está sendo inventado
em nosso Pais n~ momento, muito menos por
essa lei.

Todos os países do mundo, sol> qualquer forma
de sistema. sob qualquer forma de governo, sob
qualquer forma de regime, têm mecanismos pró·
prios para proteger a prodUção nacional
No que diz respeito à t~ção, o limite máXimo
permitido_ para programas estrangeiros é de
200%. Parece set um valor exceSsivamente alto.
Na verdade, esse valor reflete apenas uma situação atual do mercado internacional de softw:are,
onde os programas estrangeiros são comel-ciaJizados com sobrepreço médio de 1BD%, chegan~
do, e_m alguns casos, a ati~gir _quase 600%.
Esta lei também reduz o custo de _-comercialit.ação dos programas importados, pois posSi~
bílita a remessa de divisas ao câmbio oficial, sem
necessidade de escrita fiscal paralela, tirando os
distribuidores de programas importados de uma
situação atual de semilegalidade, exatamente pelo
fato de não existir uma !eL
Esta lei permite, também, o acesso ao mercado
nacional de, praticamente, todos os programas
estrangeiros. Esta é uma questão central. De no~
vo, ao rejeitar o c.onc.eito que se faz desse projeto,
de que ele é excessivamente protecionista, de que
é xenófobo, de que ele é extremamente nacionalista., a verdade é que c.om os critérios adotados
para se dizer o que é um programa de compu~
tador similar ao outro, podemos dizer que com
os critérios de similaridãde, na sua rigidez, apenas
uns poucos programas conseguem guardar~se
nesses critérios.
Esta lei estimula a criação de alternativas nacio~
nais.
AqUi, evidentemente, está outro eixo central
desse programa, dentro da Política Nacional de
Informática. Ela estimula a substituição das im·
portaçóes, através de incentivos que a lei prevê
para programas nacionais, como a dedução em
dobro do Imposto de Renda e a prefe_r~n_çia de
compra no mercadO eStãtai
_ __
Esta lei orienta os distribuidores de-programas
estrangeiros a comertíalizarem programas com
inovações tecnológicas; ela induz o produtor estrangeiro a colocar, aqui, no nossa País, produtos
que, efetivamente, sejam avanços, inovações, progressos tecnológicos enormes. nessa área. O n't~
mo e a velocidade do progresso tecnológico na
questão da produçã.o de Software é algo r~f~
mente espantoso.
Havia emendas d9s Senadores Vrrgilio Távor~
e Roberto Campos que destinaVain ãquele meca~
nismo _de taxação, o prOduto da taxação que se
desejava cobrar, com s_eus diferentes valores, e
S. Ex.s propu_nha:m a criação de um novo fundo
de apoio e incentivo aos programas de compu~
ta dor. Imaginamos nós, ao elabprar o substitutivo.
que melhor seria resgatarm_o_s_aquilo que já havia
na Lei de fnformática, que é o FundooEspedal
de lnformática e Automação, na época vetado
pelo ex-Presidente João Flgueiredo. Mas éllgumas
disposições sobre e.sse Fundo Especial de lnfor~
mática e Automação permaneceram n-a Lei n~
7.282, e, dentro desse fundo, destinar essa cota
de contribuição, essa taxação que se vai cobrar
para os produtos aqui internados, para um Fundo
Especial denominado Programas de Computa~
dor, Tudo aquilo que se arrecadar da cota de
contribuição pelo internamento, pela importação
de sotwares estrangeiros, vai para esse fundo,
mas numa subconta específica de programas de
computador.
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zo de 25 (vinte e cinco) anos. contado a partir
âo seu lançamento
i:[uãlquer país.
§ 1~ A Proteção aos -direitos, de que trata esta
em que se fala tanto _çla intervenção estatal.
lei, independe de registro ou cadastramento na
Este nosso substitutivo incentiva--a ·rormaçâo
Sécretaria Espédal de- Informática -SEI.
de recursos humanos e a pesqUisa tecnológlc::a
- § · 2 9 Os direitos atribuídos por esta lei aos
na área de software, com recursOs obtidos nesse
·esttanQ-eiros, doniicilia_dos no exterior, ficam assefundo pela via da taxação,
Finalmente, posiciona o Brasil perante a comu- j;Jlirados, desde que o país de origem do programa
conceda aos brasileiros e e~trangeiros domicinidade internacional - e esse ê um aspecto da
lfa:dos_nó_ Brasil, direitos equivalentes, em extenmaior importância- como um país que respeita
e valoriza a propriedade intelectual, acabando -~o e duração, aos estabelecidos no caput deste
·
com uma imagem que, no caso de software, ·arogo. -- --- ---Ait. 4 Os programas de computador podeé a imagem de um país pirata. Dá mostras o
rão, a critério do autor, ser registrados em órgão
Brasil de que busca· promover o seu desenv9la ser designado pelO Conselho Nacional de Direito
vimento através de estimulas à produção nacional
séria e em hannonia com o software estrangeiro. Autoral - CNDA, regido pela Lei n'i> 5-.988,- de
14 de dezembro de 1973, e reorganiZado pelo
A sanção deste substitutivo, certamente, contribuirá para solucionar parte do contencioso- que ·oecretó n~ 84.252, de.28 de julho de 1979.
§- ·1 o - O titular_ do direito de al,ftor submeterá
temos com os Estados Unidos, sobretudo no caso
da informática.
-- --'-ao ;õtf(ãtrdeSignado pelo CNDA. -quando dó pedido de registro, os trechos do programa e outros
Tenho aqui, para aqueles Senadores que se
dados que considerar sufidEmtes para caracterizar
interessarem mais, várias cópias, vários exempla~
a criação independente e a identidade do piograres deste meu substitutivo e, evidentemente, estou
ma de computador.
à inteira disposição para qualquer esdaredment6.
§ 29 Para identificar:-se como titular do direito
Pelo limite de tempo, parece~me inteiramente
de autór, "poderá 'o Criador de programa usar' de
impossível fa1.:er a leitura de 44 artigos:
sei.i nome civil, completo ou abreviado, até por
suas iniciais. como previsto no art. 12 da Lei no
EMENDA N• 7 (SUBSmUTIVO)
5.988, de 14 de dezembro de 1973.
§ 39 As informações que fundamentam o registro são de caráter sigiloso, não podendo ser
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
revelados, a nªo ser pcir ordem judicial ou a requeN• 24, de 1987
rimento do próprto titular.
(N• 8.551/~6, na Casa de origem)
Art. 59 SalVo eStipulação em contrário; pertencerão exclusivamente ~o empregador ou contratante de serviços, os direito_s relativos a prograDe iniciativa do Senador Nelson Wedekin
ma de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estf:!tuDispõe quanto à protec;ão da proprie·
tário, expressamente destinado à pesquisa e dedade Jntelec:tuaJ sobre programas de
senvolvimento, ou em que a atividade do emprecomputador e sua comercialização no gado, servidor ou contratacto _de serviços seja prePaís, e dá outras providências.
vista, ou ai_nda que decorra da própria natureza
dos encargos contratados, _
TfTULO I
Disposições Prellnúnares
§ 16 Ressarvado _;;~.juste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado será
- Art. 19 São livres_. no Pars, a prodUçáo-·e·a ümítado à remuneração ou ao sélfár(o convencionado.
comercialização de programas de· computador_,
§ ?' Pertencerão com exclusividade ao emde origem estrangeira ou nacional, assegurada
pregado, servidor ou contratado de_ seJViços, os
integral proteção aos titul_ares dos respectivos direitos, nas condições estabelecidas na lef: - direitos concernentes a programa de computador
gerado sem reração ao contrato de trabalho, vínParágrafo úriiCO: Programa- de" comPUtadOr é
culo estatutário ou prestação_de _serviços, e sem
a expressão de um conjunto or.g_anizado de instruutilização de recursos, informações tecnológicas,
ções em lin.guagern natural ou codifiCada, contida
materiais, instalações ou equipamentos do emem suporte físico-de qualquer natUreZa, de empre:pregador ou cOntratante de seJViços.
go necessário em máquinas autorriátlcas de trataArt. 69 Quando estipulado em çonti-ato fLrmamento da informação, dispositivos, tnstrumentos
do
entre as partes, os d(reítos sobre ~ x:n99ífiou equipamentos periféricos, baseados em técnicações tecnológicas e derivações pertencerão à
ca d~ltal, para fazê-los funcionar· de- modo e páfa
pessoa autorizada, que as fiZer e que os exercerá
fins determinados.
auto-nomamente.
· Arl 2 9 O regime de proteção à propriedade
Art. 7" Não constituem ofensa ao direíto dé
intelectual de programas de computador é o disautor d~ pl-ograma de_comPutador:
posto na Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de
1- a reprodução de cópia legitimamente ad1973, com as modificações que esta Lei. eStabequfrida, desde_ que indispensável à utilização adelece para atender à.s peculiaridades inerentes aos
quada do programa;
programas de computador.
U- a citação parcial, para fins didáticos, desde
TfTuLO n
que identifica.dos o autor e o proQrama a que
Da Proteção aos Direitos de Autor
se refere;
_
li!- a ocorrênda de semelhança de programa
Arl 3 9 Fica. assegurada a tutela dos direitOs a--Oiitio preeXIStente--;-qoando se der por força das
relativos aos programas de computado~, pelo pra- características funcionais de sua aplicação, da obEntendi que não deveríamos criar mais fundos

em

ou mais instituições, sobretudo num momento
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serv~ncia

de preceitos legais, regulamentares, ou
de normas técnicas, ou de limitação de forma
alternativa_ para a sua expressão;
-IV- a íritegráção de Um programa, manten_do-se suas caractedsticas essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que
para uso exclusivo de qLiem a promoveU.
TfT(JLO III

Do Cadastro
Art. Se Para COI1ierc::ialização de que trata o
art. 1~ desta lei, é obrigatório o prévio c·adastramento_ do programa ou conjunto de programas
de cOmpUtadOr, pela Secretaria Especial de fnfor~
mática - SEI, que Os classificará em-diferentes
categorias, conforme sejam desenvolvidos no
P~s ou ~o exterior, em assodação ou não entre
empresas não-nacionais e nacionais, definidas estaS pelo art. 12 da Lei n" 7.232, de 29 de outubro
de 1984, e art. 19 do Decreto-Lei no 2.203, de
27 de dezembro de 1984.
§ 1" No que diz respeito à proteção dos direitos do autor, não se estabelecem diferenças entre
as categorias referidas no caput deste artigo, as
quais serão diversificad~s. para efeito de financia~
mentes com req.trsos públicos, incentivos fiscais,
comercialização· e remessa de lucros, ou pag:::
menta de direitos aos seus titulares. domiciliado.::
no exteriqr, conforme o caso.
§ 2 9 O cadastraiiiehto de: que trata este artigc
e a aprovação dos atas e contratos referidos nest.~
lei, pela Secretaria Especial de Informática -SÉ!
serão condicionados, quando se trêltar de progn:
mas desenvolvidos por empresas rião-nacionaiS:
a) à apuração da inexistência de p_I:_o9ranla d•
computador simílar, desenvolvido no País por em
presa nacional;
-- ,-

b) ao investimento pela empresa nacional qu•
comercialize programas de computador de ori
gem externa, de quantia não inferio"r ã 5% (cine<
por cento) da receita bruta originária dessa cc
mercialização, no Fundo Especial de lnformátk
e Automação, sub-conta "Programas de Comp1
tador", de que trata os artigos 15 e 16 desta lei.
§ 3 9 Além do disposto no caput deste artJg•
o cadastramento de que trata esta lei, é condiçe.
prévia e essencral à:
1- validade e eficácia de quaisquer neg6ck
juridicos relacionados a programas;

D- produção de efeitos fisCais ·e cambiais
legitimação de pagamentos, créditos ou rem~s~F
correspondentes, quando for o caso, e sem pr:
juízo de outros requísítos e condições estabe!:
ddasemlei.

Art. 9? O cadastra_mento, para os fins e efeit.
do _art. ao desta_ Lei~ terá validade mínima de
(três) anos e poderá ser renovado, a 'critério <
Secretaria Especial de Informática - SEI, obsc
vado o disposto no § 2'> do citado art.
Patágrafo único. Da decisão que deferir ,
denegar o pedido de cadastramenfQ, caberá 1
curso ao Cohselho Nacional de (nformática e A
tomaça:o - CONlN observado o dispOStO no R
gimento Interno deste ConSelho.
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Art. 1O. Para os efeitos desta Le~ um programa de computador será considerado similar a
outro, quando atender as seguintes condições:
a) ser funcionalmente equivalente, considerando que deve:

1- ser original e desenvoJvido independentemente;
ll- ter, substancialmente, as mesmas características de desempenho, considerando o tipo de
aplicação a que se deStina; - III- operar em equipamento similar _e em ambiente de processamento similar;
b) dispor de serviços de suporte_ adequados

ao usuário;

-

-

c) ter prazo de entrega satisfatório ao usuári_o;
d) observar padrões nacionais estabelecidos,

diretrizes do Plano Nacional de Informática e Auto-

mação - PLANIN.
_Parágrafo único. O Fundo Especlal de Informática e Automação_ s_erá constituído de:
a) dotações orçamentárias;
b) _quotas de contribuição;
c) doações de origem íntern~ ou externa
Art. 16. _.Fica Instituída quota de contribuiç&o,
inçidente~sobre a em!~o de Títulos de uso de
programas de p)mputador de origem externa, a
ser creditada na subconta "Programas de Computador", do Fundo Especial de Informática e Automação, destinada ao_financíamento de ativídades
na ár~ _de programas de comp.utador, atendidas
as linhas gerais çstaPelecidas no caput do art.

15.

quando pertinente;
·
e) ter preço não superior à base de cálculo

Art. 17. Aquotadecontribuiçãoaqueserefere o artigo anterior, terá percentuais díferenciados,

da quota de contribuição, de que trata o artigo
18 desta lei, acrescido do valor resultante da _aplicação do percentual máximo da quota de contribuição para sua classe sobre _este preço;
f) executar, substancialmente, as mesmas fun~
ções. considerando o tipo de aplicação a _que se
destina e as caracteristicas do mercado nacional.
Art. 1 L A Secretaria Especial de Informática
-SEI, deddirá sobre os requerimentos-de ~adci$
tro no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias,
a partir da apresentação das informãções completas para sua análise.
§ 19 Exaurido este prazo, o requerim~n_to será
tido por aprovado, nos termos em que for formulado.
§ 2" A formulação de exigências_ou o·não-atendimento satisfatófio destas, suspende o decurso de prazo antes referido.
_
Art. 12. Às empresas não-nacionais~o cadastramento será concedido, exclusivainente, a programas de computador que se apliquem a e<i!lipamentos, produzidos no País ou nO eXfeiiOr, aQui
comerdaJizados por emptesâs desta mesma categoria.
_______ _
Art. 13- _Será tomado sem efeito, a qucilquer
tempo, o cadastramento de programa de compUtador:
·
1- por sentença judicial transitada ~m íulgada;
11- por ato administrativo, quando comprovado que as informações apresentadas, pelo interessado, para instruir o pedido de cadastramento,
não são verídicas.
Art. 14. A Secretaria Especial de Informática
- SEI, poderá cobrar emolumentos pelos serviços de cadastro e emissão de Títulos de Uso,
conforme tabela própria a ser aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

observado o percentual máximo de 200% (duzentos por cento), ad valorem, devendo o percentual
m~mo reduzir-.§e para 150% (cento e .cinqüenta
por cento), c~mclyíc!_o q primeiro- qüinqüênio, e
para 100% (cem por cento) concluído o segundo
qüÍnqüênio, respectivamente, da entrada em vigor
desta lei. __
Parágrafo único. Os percentuais serão fJXa.dos
por c/ass.e de programa de computador, conforme tat2e:laa_ser _aprovada pelo Conselho Nacional
de Informática e Automação - _ÇONIN, levando-se em conta o desenvÕlvimento da capacitação tecnológica nacional em informática e as
necessidades do usuário.
Art. 18. A base de cál_culo da quota de contribuição referida no inciso ndo art. 15, a ser declarada pelo requerente do cadastramento será:
a) o preço pratiçado para o usuário final no
País de origem;
·

TITULON

Da quota de contribuição
Art. 15. O Fundo Especial de lnfoimática e.
Automação. de que trata a Lei n~ 7.232. de 29
de outubro de 1984, será destinàdo ao financiamento a programas de: _
a) pesquisa e desenvolvimento de te_cnol_ogi~.
de informática e automaçãq;
'-__ ·
b) formação de recursos humanOs em informática;
c) aparelhamento dos Centros de Pesquísa em
Informática, com prioridade às universidades fejerais e estaduais;
d) capitalização dos Centro.S.._de.Tecnó!Oflia
.:m informática, criados em conS"onânda cóm as

b) a quantiã Correspo;;dente a 36 (trinta e seis)
vezes o valor do preço mensal de aluguel praticado para o usuário final, no País de origem, quando for o caso;
- c) o preço de llJtl programa de computador
sirnifãf,rla impossibJ1idade de outra forma de apurtiçãO~
·
_
_
Art. 19:- Quando· houver fUndadas dúvidas
sobre o valor declarado, a Secretaria Especial de
Informática - SEI, fixará a base de cálculo, tomando em conta os critérios do artigO anterior,
diDendo desta decisão recurso sem efeito suspensivà, ao-COnselho Nacional de Informática e
Automação - CONJN.
TITULO V
DA COMERCIAUZAÇÁO

Art,._2.0. A c~O_-atercéirOs dos direitos de
utiliZaÇaO- de progian1as de Cori!putador far-se-á
através de muLos· de Uso, qUe_serao docuIT!~tos_ comprobatórios da regularidade das respectivas cópias.
§ 19 Par<t a erots~iiQ.dos Titu!os_de Uso é necessário o préViÕ cadaStt_:~in~nto _do programa de
co_mputãdOr.__ _
.
§ .2'l Qs_ __Títulos d.à Uso ..serão -emitidos num
prazo máximo d_eo~-9 ú•e~enta) dias do seu requerimento pelQ.titu~~_do_ cada$o.
__ §..-:3_9- OS TíiUJos de Uso deverão conter a identificaçã.o _do proi;irama de con1Putador, o número
do_cãdastro.,.o número do-Título de Uso e demais
el~mentos pertinentes na forma a ser estabelecida
na ·reg.Ulainentaçã.o_desta lei.
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§ 49 Os u~uários fmais serão dispensados do
Título de (lso dos programas de computador pertencentes ao domínio público.
§ 59 Serão dispensados do Título de Uso os
programas de computador cuja cessão de direitos
de utilização tenham, comprovadamente; ocorrido anteriormente à entrada em vigor desta lei.
Art. 21. Os Títulos de Uso serão emitidos pela
Secretaria Especial de Informática - SEI, ou outro
órgão e_entidade por ela credenciada.
Art. 22. Quando Se-tratar de programas de computador de origem externa, os Titules de Uso serão _fornecidos mediante a apresentação da guia
de recolhimento da quota de contribuição, efetuada à ordem da ªubconta "Programas de Computador", do Fundo Especial de lnformátic:a e Automação.
_!\rt. 23. Os suportes -físicos de programa de
computador e respectivas embalagens, assim cdmo os contratos a eles referentes, deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o
número de ordem de cadastro, o número do Título de Uso e o prazo de validade técnica da versão
comercializada,
Art. 24. O titular dos direitos de comercialização de program·a de computador, durante o
prazo de validade técnica da respectiva versão,
fica obigado a:
I - divulgar, sem ônus adicional, as correções
de eventuais erros;
lf -assegurar, ãos respectivos usuários, a prestação de seviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do progra_llJa
de computador, COnsideradas as suas especJfi..
cações e as partícü]â"ridades do usuário.
Arl 25. O titular dos direitos de programa de
computador, durante o prazo de validade técnica
tratado nos artigos iinediatamente anteriores, não
poderá retirá-lo de circulação comercial, sem a
justa indenização de eventuais preju'ízOs causados
a terceiros.
·
_
' ·
Art. 26. O -titular dos direitOs de.pro9rama de
computador e de sua comercialização responde
perante o usuário, pela qua1Jdade técnica adequada, bem como pela qualidade da ftXação ou grava-:ção dos mesmos· hóS respectivos suportes fisicos,
cabendo ação _regressiva contra eventuais antecesSores titulares desses mesmos direitos.
·
Art. 27.A exploração económica de programas
de computador, no Pais, será objeto de c.ontratos
de licença ou de cessão, livremente pactuados
entre as partes, e nos quais se frxará, quanto é_lQª
tributos e encargos exigíveis no Pais, a responsabilidade pelos respectiVos pagamentOs.
Parágrafo ún.ico - Serão nulas as cláusulas:
que:
a)tazem exc/usMdade;
b )limitem a produção, distri_buição, comerci.alização;
'.
_
___ _
c) eximam, qualquer dos contratantes, da responsabilidade por eventuais açóes 'de terceíros,
decorrentes de vícios, defeitos ou _violação de direitos de autor.
Art. 28. A comercialização de programas de
computador, ressalvado o disposto no art. 12 desta leí, somente é permitida a empresas nacionais,
que celebrarão com os fornecedOres não-nacio.nais os contratos de cessão de direitos ou licença,
nos termos desta Lei.
Parágrafo único -A aprovação, pelos órgãos
competentes- do Poder Executivo, dos atas e con~
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tratos relativos à comercializaç~o de programas
de computador de origem externa, é condic;ão
prévia e essencial para:
a) possibi1itar o cadastramento do proQiama;
b) permitir a dedubbilidade fisca1, respeitadas
as nonnas previstas na legislação especifica;
c) possibilitar a remessa ao exterior dos montantes -devidos, de acordo com esta Lei e demais
disposições legais aplicáveis.
Art. 29. A aprovação e a averbação serão cori.~
cedidas aos atas e contratos, relativos a programa

de origem externa, que estabelecerem remune~

ração do autor, ceSsionário residente ou domiciliado no exterior, apreço certo por cópia e res!)e:Ctiva documentação técnica, que não exceda o valor médio mundial praticado na distribuição do
mesmo produto, não sendo permitido pagamento
calculado em função de produção, receita ou lu-

cro do cessionário ou do usuário.
§ 1~ Excluem-se c;tª· permissão deste artigo, as
empresas não-naciqnais, a elas ~ssegurada. em
decorrência da comercialização regÍJladâ pelo art.
12, a remessa de divisas previstas nas disposições
e' nos limites da Lei n~ 4.131, de 3 de setembro
de 1962, e legislação posterior.
· § 2'i' A nota fiScal, emitida pelo titular dos correspondentes direitQs ou seus representantes legais, que comprove a comercialização de programas de computador de origem externa, será o
suficiente para possibilitar os pagameritos previstos no caput deste artigo.
TirULOVI
Disposições Gerais
Art. 30. sera permitida, mediante a prévia
anuência da Se<::retaria ~special de Informática
-·SEl, a importação ou o internamento, conforme o caso, de cópia única de programa de computador, des_tinad_a __à, utilização exclusiva pelo
usuário final.
Parágrafo úniCo_ -Será a:utomátii::a a anuênéia,
pela Secretaria Especial de Informática - SEI,
quando se tratar de importação.ou_ intemªmento
de cópia única de programa de computador, para
fins de registro ou cadastramentp.
Art 31. Nos <::asos de transferênCia de tecnologia de programa de computador, será obrigatória, inclusive para fins de pagamento e dedutibilidade da r~spectiva remuneração, e demais efeitos previstos nesta Lei, a averbação do contrato
no Instituto Nacional da Propriedade lndustriai-

INPI.
Parágrafo úriito -:........::Para a averbação, de que
trata este artigo, além da inexistência de capacitação tecnológica, nacional, é obrigatório o fomE::cimento, por parte do fornecedor ao receptor de
tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais e Internas, diagramas, Ruxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia,
Art. 32. As pessoas jurídicas poderão deduzir,
até o dobro, como despesa operacional, para efeito de apuração do lucro tribu_t:.Wel pelo Imposto
de Renda e Pro_ventos de Q.IJ~lq~er Natureza, os
gastos realizados com a ~quisição de programas
de computador, quando forem os primeiros usuários destes, desde que os programas se enquadrem como de relevante interesse, observado o
disposto nos artigos 15 e 19 da Lei n~ 7 232,
de 29 de outubro de ) 964.

§ 19 Paralelamente, como fqrrna de incentivo,

a ub1ização de programas de eoriiputador desenvolvidos no País. por empresas privadas nacionais,
serã-leVàâa em conta para éreito da conc:essãQ

dos incentivos previstOs no art. 13 da Lei n9 7.232,
de 29 de outubro de 1984, bem como financiamentos com recursos plJblicos.
_ § · 29 Os órgãOs e entidades da Administração
Pública Federal, direta ou indlreta, Fundações lns~
titufdas ou mantidas pelo Poder Público e os demais entidades sob o controle dlreto ou lndireto
da Oriiâo, dar~o preferência, em igualdade de condições. na utilização de programa de computador,
deSeiwolVidos no Pa!s, PQr empresas privadas nacionais, de c~forrnidade com o qu"e estabelece
o art. 11 da Lei n9 7. 232, de 29 de outuPro de

1984.- -

'

§ 39 __J'r_ogramas de c::ompuW.dor, produzfdos
pOf"órQãõS e entid8des da Administr.a~ão Pública
Federal, direta ou indireta, FundaçõeS instituidas
ou mantidas pelo poder público e dema[s entidades sob o controle_ dl~$ ou indlreto da União,
somente poderão ser colnerclaliza_çlos em casos
excepcionais.jústificados pela ausênda de similar
nacional e de capacitaç:ào da Iniciativa privllda
nacionãl.
Art. 3_3. As a~s de nulidade do registro ou
do cadastrarilérito, -qUe ·cOrrerãO em segredo de
justiça, pôdei-ão ser p"rOpoSta por qualqUer interes-sado ou pela União Federal.
Art. 34. A nulidade do registro constitui matéria
defesa Ms' liçí5es' CíVeis ou· crimj_riais, rf!la:~~
à_violação dos Oireitos de autor de ptograrna de
computador.

de

TirULOVII

Dos S011ções e Penalidades
Art. 35. Violar ·direitos de autor de programa
de computador:
-: . .
_
Pena- Detenção, ·de 6 (seis) rn~.ses a 2 (Qoi~)
anos e mul~-.
.
· Art. 3-6. · Utillzãf programa -de compua.dor -de
terceiros ou ~om.erc;;ializar prognvna de compu·
~_9r, sem o_ ·respectivo Titulo de -Uso:
rlio
cadastrado.
Pena...:.. Detenção, de 6 (&eis) meses a 2 (dois)
anos e multa.
. M 37. Importar, expor, f!'Onler em depósito,
para fins de comercialização, program.Q de origem
externa não cadastrada:
Pena- Detellção,' de 1 (Uin)" a 4 (qUatro) anos
e multa.
Parágrafo 'úniCo. ·o di'SJ)óstO neste·a·rtigo não
-~ aplka a proQramas internados exçlusiYamente
para demonstração ou aferiaçãO de mercado em
'fê"lras ou congressos de natureza técntc~. científica ou industrial.
Art. 38. 1\ ação ~nal, no crime previsto nos
arts:35, 36 e 37 desta Lei, é promovida medlmte
qúeixa, Salvo' -qUindO pratiCado' em prejuízo da
únião, EstadO, Distrito Federal, Município, autarquia, empresa' pÚblica, soCiedade de economia
1-niSféi oU fund21çãb sOb sUpervisio ministerial.
P8ráQrafo úniCo. · A eçio penal e as diligências
prelimínarE:s'd'e busca·e -apreensao, no crime preVísto no art. 35, serão precedidas de vistoria, podendO o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comel:dalizadas com violação a direito
- -de autor, suas versõeS e derivações; em pOder
· do infrator ou d~ qUem as esteja expondo, man-

ou·
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tendo em depósito, reproduzindo ou comer<::iallzondo.
Art. 39. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com
a cominação de pena pecuniária para o caso de
transgressão do preceito (art. 287 do Código de
Processo Civt1).
§ 19 A ação de abstenção de prática de ato,
poderá ser cumulada com a de perdas e danos
pelos prejuízos decorrentes da infração.
§ 29 A ação cívl1, proposta com base em violaç!o dos direitos relativos à propriedade intelectual
sobre programa de computador, correrá em segredo de justiça.
§ 39 Nos procedimentos cíveis, as medidas
cautelares de busc:a e apreensão, observarão o
disposto no parágrafo único do art. 38 d.~ta Lei.
§ 4~ O juiz poderá conceder medida liminar,
pi'Oibindo ao infrator a prática do ato incriminado,
nos termos do caput deste artigo, independentemente de ação cautel;ar preparatória.
§ 59 Será responsabilizado por perdas e da·
nos, aquele que requerer e promover as medidas
previstas neste e no artigo anterior, agindo de
má fe ou por espírito de emulação, capricho ou
erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18
do Código de Processo Civil.
TtrULO VIl!

Das Prescrições
.Art. 40. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação
cívil por ofensa a direitos patrimoniais do autor.
M 41. Prescre~m igua1mente em 5 (c;inco)
anos as ações fundadas em inadimplemento das
obrigações decorrentes, contado o prazo da data:
a) que constitui o termo fmal de validade técní·
ca de versão posta em comércio;
b) da cessação da garantia, no caso de progr::.
ma de computador desenvolvido e elaborado pl.u
encomenda;
c) da Jicença de uso de programa de compt.:.
tador.
TirULO IX

Das Disposições Finais
Al:t _· 42. Esta lei será regulamentada no p1ãL•
ináximo de 120 (cento e vi_nte) dias.
Art. 43. Esta lei entra em vigor na data C
sua publicação.
Art. 44. Revogam-se as disposições em cmtrârio.
Sala das Sess:,ões, 12 de novembro de 198
-Nelson Wedekln.
·
O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena)
O Sr. Relator Senador Nelson Wedekin encarr.
nhou o substitutivo à Mesa, que fá pWvídenclc
c::6pias para serem, de imediato, distiibuídas ac
Srs. Senadores presentes.. Depois de conced•
a palavra ao Senador Roberto campos, levantai'
a sessão por alguns instantes, para que essa dbU
buição seja feita.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Pr•c
dente cedo a palavra ao nobre Relator SenaC
João Menezes, e falarei depois para encaminb
a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre Senador João ,M_
nezes.
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O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA-Para
emitir parecer.) Sr. Presidente, Srs. SenadOres:

Tenho a honra de ser o relator na Comissão
de Constituição e Justiça do prilneiro projeto de
Jej sobre software que passa aqui no Senado

da República, e isso graças à indicação_ do_Senador Alfredo Campos que me designou relator para

essa matéria.
Realmente, é um assunto complicado. O Senado mesmo não tem coridições precisas para for-

necer uma assessoria para um estudo de tanta
profundidade. Procuramos trabalhar dias a fio, no
sentido de entender a que realmente se referia

esse projeto de software, porque ê uma matérta
jovem, uma matéria que pertênce ,quase a uma

nova geração. FIZemos um levantamento, que está aqui à disposição dos SrS. Senadõl-eS, dos diversos pronunciamentos, propostas e emendas que

o. que é que. f'!sse dó software, apenas nas norrri.as~ e n.:Ís fronteiras marcadas no projeto. Achamos que não devia ser desta foram e sim sujeito
às leis gerais vigentes.
Foi aprOvada na ComissãO a Einehâa n9 2, que
dizia:.
"§ 39 Ficá estipulado o prazo máximo de
120 dias COilCedldo à Secretaria Especial de
fnformática_-SEI, para manifestar-se sobre
o pedido de cadastramento de que trata este
artigo, contado a partir da data do respectivo
protocolo."

. J?!z o § 3" do art. 3<>, que iem a seguínte redação:
"Na regulamentação desta lei será estipu. lado o prazo máximo concedido à Secretaria
Especial de Informática- SEI, para se mani- festar sobre o pedido de cadastramento de
que trata est_e_ (!rtigo."

estavam no Senado. Foi wntrabalho árduo, que
fiZemos à mão, sem usar o" SOftware. Foi à mão
mesmo,e está todo à disposição dos Srs. Senado- _ pra,_Issó é ~emasíadamente vago e não havia
~·prazo algum para que se pudesse definir o cadasres, repito.
Por outro lado, procuramos examinar o aSsunto - tramento. Por esta razão! es_~p':llar!lOS um prazo
mâ5õri10,-em que a SEI deveria manifestãr~se soe quando verificamos que o mesmo era demasiabre o pedido, pois, se assim nâo f9sse. poderiam
damente complexo, convidamos pessoas interesficar numa burocracia-interminável e nunca chesadas na discussão e começamos a ouvi-las na
gar ao seu ponto de destino.
ComissAo de Constiutuição e-Justiça.
Também foi aprovada outra emenda, que diz
Dentre os que escutamos, estavam as seguirites
-oSegUínte: - pessoas: Dr. Edison Dytz presidente da Dutz informática e ex-Secretário da SEI; Embaixador João
''Art- 30. ~ Esta .lêi entra em vigor na data
.de sua publicação.
·- --Batista Pinheiro; Dr. Josué Soutto Maior MussaJém- Presidente da SUCE$U NacioiÍaJ e"do InstiParágrafo único. O" Poder Executivo detuto de Informática da FundaçãO Joaquim Nabuverá regulamentar esta lei no prazo de 120
co; Dr. Jorge Johannpeter Gerdau - Presidente
(cento e vinte) dias, a. contar da data de sua
publi<:ã.ção." ·
··
da Gerdau Serviços de lnfomática; Dr. Francisco
Rego Ramalho.;..._, Presidente da Assespro; Dr. PeEste
é
um
proj~to de ~ei tão complicado e tão
ter Dirk Siemens- Presldente de Honra da Assocomplexo que se não for regulamentado em um
ciação Brasileira de Propriedade Industrial; Dr.
prazo certo, continuaremos na incerteza e não
Celso· Furiane - Diretor da Tempo; Dr. Celso
saberemos como aplicar as diversas nuanças
BarrasoCordeiro - Presidente da Associação
contidas nos artigos variados deste projeto.
Brasileira das Empresas de Software -ABESI;
·E" ain~áa ·pela aprovação das Emendas n9'1 8
e Dr. Américo Rodrigues Filho, Subseáetárlo Ine 11, do Senador Roberto Campos, e pela rejeição
dustria! da SecretaJ:ia ESpecial delnformática das Emendas n"" 7 e 1O, de autoria também do
SEI.
8enador Roberto Campos, e pela prejudicidade
Depois de ouvirmos todas essas pessoas que lidas- Emendas n9'1 9 e 13, do mesmo Senador
dam com o assunto, procuramos examinar o proRobCrto Campos, e·Emenda n? 14 de Redação
jeto de lei vindo da Câmara, e encontramos nele
um assunto demasiadamente complexo como ·--do Senador Cid Sabóia de Caivalho.
também, vários dispositivos que ferem os mats
Essas emendas foram aprovadas jun~ente
comezinhos princípios de Direito Constitucional.
corre o parecer _na ComisSão de Coilstituç:ão e
A luta "'-10ravou, porque alguns queriam que se Justiça, .e..somos surpreendidos com um novo
desse liberdade total, que não houvesse proteção
substitutivo, apresentado pelo nobre Senador Nelnenhuma para a indústria do sortware , outros
son Wedekin, que compareceu a todas as reuqueriam wna proteção absoluta, desejavam e ouniões..da Comissão de Constitulção e Justiça e
tros dei? a proteção mas que se ·deixasse uma
$empre deu a sua opinião e colaborou para que
janela por onde se pudesse, no caso. de necesse .chegasse àquele resultado. Entretanto, agora
sidade técnica ou fmanceira, ir buscar recursos
em Plenário, na discussão do parecer com as
externamente, a fim de não paralis.ar essa indú,s..
emendas, é nos apresentado, em regime de urtria, essa nova riqueza no "Pais que, em tão curto
gência, um novo subs_titutivo que é mais comtempo, alcançou uma velocidade de progresso
plexo, burocrático incompetente e COnfUSo do que
extraordinário.
o projeto inicial.
Em face. disso, demos um· ç;arecer que foi dis-vemos; pôr exemplo, esse projeto de substicutido e aprovado na Comissão de ConStituição
tutivo que recebemos neste momento e não tivee Justiça com algumas emendas. Das emendas
mos tempo de fazer um exame mais acurado.
apresentadas foram aprovadas as segl.iintes: art.
]9, substituindo o artigo do projeto inicia), acresO ·sR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) centando no final "nas condições estabelecidas
Nobre S~~dor, pediria que concluísse, porque
na lei", em lugar de como está aqui "nas condi'!: ~ ~està f~ando pela ordem ·para esclarecer
ções estabeleddas nesta lei"..
_ ·-·FIZemos esta modificação, Porque se queria seu parecer. A discussão não foi iniciada. Assim,
estabelecer a comercialização, a importação, ou gostaria que V. Ex' concluísse.
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O SR. JOÃO MENEZES - Pensei que estivéssemos na discusssão, já que também o Senador Nelson Wedekin usou da palavra.
Agora, Sr. Presidente, como estou no rrteio do
caminho acho que seria mais cômodo terminar.

.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Estou entendendo que V. Ex" estâ falando pela
ordem, para esclarecimento, como Relator da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. JOÃO MENEZES - Entao, vou continuar a esclare:ce.r o novo substitutivo.
Por .exemplo,. olhando rapidamente, diz o art.
&' do novo .projeto substitutivo:
"Art. ao· Para a comercialização de que
trata o art. 1'"' desta Lei, é obrigatório o prévio
cadastramento do programa ou o conjunto
de programas de computador, pela SEI, que
os classificará em diferentes categorias, conforme sejam desenvolvidos no País ou no
__Exterior, em associações ou não entre empresas não nacionais e nacionais, deftnidas
estas pelo art. 12, da Lei n" 7 232, de, 29
de outubro de 1984 e art. 19 do Decreto-Lei
JT'·2203, cre 2Tde dezenlbro de .1.984."

Logo no §. 19 d9 projeto original incluiu-se a
palavra comercialização, quando dtz:
"§ 1? No que diz respeito à proteção dos
direitos do autor, não se estabelecem diferenças entre as categorias referidas no cawt
deste artigo, as quais serão diversificadas, para efeíto de financiamentos com recursos públicos, incentivos fiscais, ... "
~-aí acrescentou a palavra comercialização
o que altera completamente o sentido do artigo.
O que é mais grave, diz o seguinte na letra

"b"

.

"Ao investimento pela empresa nacíonal
que comercialize programas de computador
de. origem externa, de quantia não inferior
a 5% (cinco por cento) da rêceita bruta originária dessa comercialização, em atividade de
pesquisa e desenvolvimento, no Fundo Especial de Informática e Automação, Subconta "Programas de Computador", de que tratam os artigos 15 e 16 desta Lei."
··- .
Ora, só .tia leitura deste artigo vê-Se que os
5% sobre a receita bruta originária dessa comercialização podem Ievar qualquer empresa à falência; quando na pior hipótese poderia ser Cobrado
sobre a .receita líquida da empresa, porque cobrar
sobre a receita bruta vai-nos fazer chegar a resultados estapafúrdios.
Além do mais, esse dispositivo fere frontalmente o art. 153, § 19 e 23, que diz:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador João Menezes, o tempo de V. Ex"
está esgotado.

O SR. JOÃO MENEZES -Veja V. EX' que
num projeto dessa complexidade, se não pudermos fazer um exame, pelo menos a võo de pássaro, como vamos votar essa lei, que é da maior
importância, que interferir, á profundamente na
riqueza do País, na nossa produção, na nossa
economia?
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no seu§ )9;

da, porque é um assunto que interessa ao Brasil,
interessa a toda~ as .classes produtoras, e, sobretudo, é da maior importância nas nossas relações
nadonaís e intemadonais.
Aguardo oportunidade para continuar a falar.

.,-.-õdos são iguais perante a lei, sem disti_nção de sexo, raça, trabalho, credo religioso
e convicções politicas."
E O-§ 23 diz o seguinte:

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

O parecer do Relator é favorável ao projeto, nos
termos do substitutivo oferecido.
Completada a insbução da matéria, passa-se
à discussão do projeto, d?IS emendas da Comissão de Constituição e Justiça_ e do Substitutivo,
em turno único.
Sobre a mesa~ emendas que Serão lidas pelo
Primeiro-Secretário.

"É livre o exercido de qualquer trabalho,
oõcfo ou profissão, observadas as condições

de c:apaddade que a lei estabelecer."

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, este ~rtigo
fere frontalmente o dispositivo constitucional,
além de não ter sido isto v_entilado na Comlssão
de Constituição e Jus!;iça._Pensei que quando se
fizeram aquelas alterações na Comissão de Cons-

São lidas as seguintes:

tituição e Justiça, tivesse havido um consenso
geral e se chegado a um denominador comum,

com a presença do eminente Senador Wedekin.
Dlz mais o substitutivo, isso reparan~o aqui ligeiramente, no art. 11:
"A Secretaria :especial de Informática, SE~ _
decidirá sobre os requerimentos c;l~ cadastro
no prazo máximo de 120 dias."
Mantendo o que fqi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça, mas, depois, altera tudo,
diz "120 dias a partir da apresentação das infor~
mações completas para sua aná1ise".
Ora, essa infOrmação completa sobre a sua
análise pode demorar seis meses, um _ano, cinc::o,
dez anos, quer diz.er, para a SEI, o prazo nunca
começa a se manifestar, exatamente, sobre o pedido de cadastramento que for apresentado.
E diz mais ainda:
"Exaurido este prazo, o requerimento será
tido por aprovado, nos termos em que for
formulada."
E ainda:
''A formulação das exigências ou o não
atendímento satisfatório destas, suspende o
decurso de prazo antes referido."
Então, altera fundamentalmente, tudo que foi
discutido e votado na Comissão de Constituição
e Justiça, e também o ·que havia no projeto antigo.
(sto cria. uma nova modalidade e estabelece como
que um poder ditatorial à SEI para dar andamento
dos projetas somente quando quiser e entender
e fica sujeito a qualquer pedido e a ter que satisfazer qualquer exigência de agora em diante.
Se V. ~ quer, eu paro por aqui.
O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -

O tempo de V. Ex" realmente está ~go@do, nobre
Senador. V. Ex• -Será _chamado oportunamente,
para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Substitutivo Nelson Wedekin. Nesta oportunldade, V. Ex" terá como elucidar
melhor o seu ponto de vista.
O SR. JOÃO MENEZES - Eu quis. logo
de salda, com ·esta leitura rápida que fLZ do novo
substitutivo apresentado, mostrar que alterou
completamente não só o projeto anterior como
também alterou as emendas que foram acertadas
na Comissão de _Constituição e Justiça e também
piorou, complicando em muitos aspectos, o pro-jeto inicial
Ficam estas nossas primeiras palavras em torno de matéria complexa, que não deveria, de maneira alguma, ser discutida em regime de urgên-

EMENDAS (DE PLENÁRfO) OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI DA OÍftWM fie
24, DE 1987 (N' 8.551186, NA ORIGEM),
QilE DfSPÕE QUANTO A PROTEÇÃO DA
PROPRIEDADE fNTELECTGAL SOBRE
. PROGRAMAS PARA COMPaTADORES E
S(JA COMEROALJZAÇÃO NO. f>A{S. E DÁ
OUTRAS PROV!DitNCJAS.
EMENDAN• 8

(Cria taxaçãt! e mecanismos de incentivos)

(Dê-se ao artigo 3" e_ seus parágrafos, a seguinte
redação:
Art. ,3., Fica o Poder Executivo autorizado a:
1- criar o Fundo de Incentivo à Produção Nacional de_ Programa.s de Computador- FNP, destinado à formação de recursos humanos e pesquisa de tecnologia na área de desenvolvimento
de programas de computador, administrado pelo
CNPq.

D- fnstituir taxa sobre a internação de programas de origem estrangeira.
§ -19 O FNP será constituído de:
a) produto da an:ecadaç~o da taxa prevista
no inciso 11,_ supra;
b) dotações _orçament6rias;
c) doações d~ origem interna ou externa.
§ 29 A taxa a qUe se refere o inciso II, supra,
terá alíquotas diferenciadas, observada a alíquota
máxima de 200% (duzentos por cento), "advalorem", devendo a alíquota máxima reduzir-se para
150% (cento e dnqüenta por cento), concluído
o primeiro qi:iinqüênio, e para 100% (cem por
cento), concluído o segundo qüinqüênio, respec•
tivamente, da entrada em vigor desta lei.
§ 3ç As alíquotas serão fiXadas por classe de
Programa. conforme tabela a ser elaborada pela
Secretaria Especial de Informática - SEI, com
a Participação das entidades representativas dos
usUárioS e dos produtores nacionais de programas de computador, e aprOvada pelo Conselho
· Nadonal de Informática e Automação - CONIN,
levando-se em conta a existência de programas
desenvolvidos no País por empresas nacionais,
as necessidades dos usuários e o desenvoJvimen~
to da informática nacional.
§ 4° O enquadramento dos programas nas
classes referidas no parágrafo 3" supra será realizado pela Secr_etaria Especial de Informática SEL cabendo re_curso em primeira instância ao
Ministro de Estado competente e, em segunda
instância, ao Conselho Nacional de Informática
e Automação - CONIN.
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§ 5ç O Conselho Nacional de _Informática e
Automação - CONIN, em_casos de relevante
importância estratégica para o País, poderá determinar a suspensão temporária da emissão de fi~
cenças de uso para determinado programa de
origem estrangeira, por um prazõ- niáximo de 3
(três) anos.
§ 69 A base de cálculo da taxa referida no
inciso U, supra, a ser declarada pelo requerente
do cadastramento, será o preço praticado para
o usuário final no Pais de origem ou, na impossibilidade de sua apuração, o preço de um programa de computador similar,
_
§ 1~ Havendo fundado motivo, a SEI ftXará
a base de cálculo, tomando em conta os parâmetros estabelecidos no parágrafo 6 9 supra, cabendo
desta decisão _recurso, sem efeito suspensivo, em
primeira instância ao Ministro de Estado competente e, em segunda instância,_ ao Conselho Naciona1 de Informática e Automação - CONIN..
§ 8" A taxa referida no inciso II deste artigo
incidirá sobre cada licença de uso e será devida
a partir de sua emissão, sehdo o seu recolhimento
de responsabilidade do requerente das licenças
de uso; devendo _o__s_ montantes ser recolhidos ao
Banco do Brasil S.A., no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da ~ferid~ emissão, à ordenúlà Secretaria da Receita Federal, para transferênc_i~ ao CNPq.
J_ustl(lcação
Etrfprinclpio sOmos contra o Projeto n~ 24/87,
oriundo de Mensagem do Poder Executivo.
Nossa~ idéias sobre regime jurídico para o software, estão consolidadas em .Projeto n9
260/1984, até hoje inexplicavelmente parado nas
Comissões Técriícas desta Casa.
Ante a iminência de votação, pelo Senado, daquele (o de origem governamental) é dever de
conciênda, pelo menos procurar aperfeiçoá-lo.
Daf a iniciativa que tomamos.
Conf'orme apresentado, o art. 39 do projeto de
lei da Câmara propõe a proteção do programa
nacional, condicionando o cadastramento de programa de origem estrangeira à apuração da existência de programa funcionalmente equivalente
desenvolvido no .País por empresa nacional. Por
outro lado, condiciona também o cadastramento
de programas de origem estrangeira ao investimento em pesquisa tecnológica por parte da empresa que explore a com~rcialização desse programa.
Apreciando o conceito de equivalência fundena! conforme apresentado, identifica~se, entre ou·
tros, os seguintes problemas:
a) _Dificuldade de Apuração - são inúmer~
os traços caracteristicos d_e wn programa de corr:
putador: classificação, ambiente operacional, lir.
gu_agem utilizada, meios e formatos das entradas
saídas e armazenamento interrnedi_ário, veloci<l<:
de de execução, tamanho da memória princip-"~
e secundária utilizadas, etc. para apurar a equiv.::
Jênda funcionai entre dois programas, a autor.
dade r_esponsável necessitaria recrutar um contir.
gente de técnicos, com múltiplas espec::ializaçõe-5:
além de ter acesso a, pelo menos, uma upjdad•
de cada equipamento produzido no País, em 511a~
múltiplas configurações para realizar os test~-:
comparativos. Além disso, o estabele<:imento 'h
critérios formais para o trabalho de avaliação tl.
equivalência- funcional, é tarefa extremament•
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complexa. É esdaredor o trabalho recentemente
concluído pela Comissdo de altíssimo nível nomeado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia,
compo-sta por representantes da indústria de
computadores, dos produtores de software, dos
meios acadêmicos e de pesquisa, como também

dos usuários, com a

únict~

finalidade de estabecer

os critérios para avaliação de equivalência funcio-

nal entre programas, a serem utilizados pela SEI.
O documento produzido, mesmo não esgotando
o assunto em todas as suas possibiüdades. tem
recebido inúmeras crftlcas, exatamente por evidenciar não ser exeqüível, a nível prático, estabelecer critérios precisos para uma correta compa-

ração entre as dezenas de milhares de programas
existentes a nível internacional com os possíveis
equivalentes funcionais desenvolvidos no País por
empresas nacionais. Vale ressaltar que dessa correta e precisa comparação- dependerá, em extremos, a internação ou não de um determinado
programa, sem qualquer meio termo.
b) Proteção Reduzida ao Produtor Nacionalna forma colocada originalmente, somente os
programas funcionalmente equivalentes aos seus
concorrentes produzidos no exterior estariam sob
a proteção idealizada no espfrito do proJeto de
lei, restringindo e limitando o universo _dos seus
direitos e principais beneficiários. Por outro lado,.
e também na forma original, o progrma de origem
estrangeira uma vez cadastrado, garantia um prazo mínimo de 3 (três) anos para sua comercialização. Qualquer programa nacional que surgisse
nesse período, mesmo que funcionalmente equivalente, teria que _concorrer sem qualquer proteção de mercado.
-~ - ·
c) Garantia de mecado para a Vanguarda Estrangeira - objeto de permanente evolução, os
programas de computador recém desenvolvidos
no exterior, certamente por não possuírem equivalente funcional em nosso Pais, teriam mercado
assegurado durante pelo menos 3 (três) anos,
sem qualquer proteção ao produtor nacional.
d) Dtstorção no Processo - o projeto original
somente prevê proteção para programas produzidos no País por empresas nacionais e que sejam
funcionalmente equivalentes a programas de origem estrangeira. Com isso, ,corre-se _o risco de
uma grave distor.Çãó no processo criativo de programas, pois a única possibilidade de prote-ção
estaria na busca da reproduçãO, o mais próximo
possível, da criação estrangeira. Caminharfamos
dessa forma para o que convencionou-se denominar "indústria de danes".

No tocante aos investimentos em desenvolvimento tecnológico, parace claro <jue deverão ter
como base setores mais apropriàdos do que as
empresas vohadas para a comercialização de programas.
A emenda proposta objetiva estabelecer o incentivo à utilização de programas nacionais de
uma forma geral, de imediato e sem limite de
prazo, através da taxação dos programas de ori·
gem estrangeira, assim como instituir o FMP •
Fundo de Incentivo à Produção Nacional de Programas de Computador.
A taxação, cujas alíquotas máximas propõemse sejam reduzidas ao fim dos dois primeiros qüin·
qüênios, será aplicada de acordo com a dassificação do programa e levando-se em conta não
só a exitênda de programa nadonal na mesma
classe, como também o interesse nacional em

desenvolver produto alternativo, criando capacitação naquela classificação.
Como medida excepcional, está prevista a suspenção temporária da internação de programas
estrangeiros, nos casos de relevante importância
estratégica para o País~
O mecanismo de taxação proposto, incidente
sobre a cessão dos direitos de utilização de uma
criação intelectual de origem estrangeira, não se
confunde com a taxação de mercadorias ou serviços, objeto de acordos intemac!or:tais de tarifas.
Sua operaclótialidade não envolve qualquer complexidade, podendo ser regulamentado e implementado à curto prazo. Por não ser restritivo _e
cerceante, e por respeitar princípios universalmente aceitos para a proteção de indústrias nascentes, o mecanismo de taxa~ão diferenciada terá
bom acolhimento na comunfdade internacional,
A essência da produção de programas nacionai_s qu_e atendem às necessidades do mercado,
reside nos avanços alcançados na pesquisa tecnológica e na capacítação do elemento humano
envolvido no processo de desenvolvimento. Os
recursos arrecades pela taxação 'de programas
de origem estrangeira serão canalizados para o
FNP, que os destinará_ à pesquisa tecnológica e
à formação df recursos humanos.
De forma sh:nples, prática e.objetiva, esta emen~
da aperfeiçoa b projeto da Câmara, incentivando,
pelo componehte preço, a maior_utilização de programas desen~olvidos no Pafs por empresas na~
danais, estabel~endo bases para uma mais rápi~
da e efetiva capacitação do setor de produção
de programas, ~ permitindo o soberano e democrático direito d~ livre escolha pelo usuário, do
programa mais ~dequado às suas necessidades.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
-Senador VIrgílio Távora.
EMENDAN•9
(Suprime o Prazo dé

Validade do Cad..tramento)
Suprima-se o aJt!go 79
~ustlficaç~o

Em princípio somos contra o Projeto no 24/87,
oriundo de Mensagem do Poder Executivo.
Nossas idéias sobre regime jurídico para os
software, estão cons,elidadas em Projeto n~
260184, até hoje inexplicavelmente parada nas
Comissões Técnicas de$ Casa.
Ante à iminência de vOtação, pelo Senado, daquele (o de origem governamental) é dever de
consciência, pelo menos procurar aperfeiçoá-lo.
Daí a iniciativa que tomamos.
.
Esta emenda é essencial para compatibilizar
o modelo ora com o- texto Qe lei: na medida em
que a figura do cadastramento não mais erige
em barreiras para a comerdalização de programas de computador de origem externa, deixa de_
ter sentido sua limitação no tempo.
O uso direcionado do poder de compra do
Estado é um fator que, por si só, pode viabilizar
todo o setor nacional produtor de programas de
computador, a exemplo do que ocorrem em outros setores da economia brasileifa e nos países
tecnologicamente mais avançados, como nos Es~
tados Unidos da América e no Japão.
Salas das Sessões, em 12 de b.ovembro de
I987. -Senador Vlrglllo Távora.'
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EMENDAN° 10

Dê-se ao art. 7° a seguiilte redação:
"Art. 7o O prazo de validade do cadastramento, de que trata o art. 3?, s_erá idêntico
ao previsto no art. 4 9, desta: lei,- para a tuteia
dos 9ireitos relativos aos programas de computador, estabelecido em 25 (vinte e cinco)
anos, a contar da sua publicação em qualquer país."

Justificação
A experiência acumulada em países que lideram a produção de progral'l}aS de computador,
em particular nos três maiores produtores mundiais, que são os Estados Unidos, o Japão e a
Franca, aconselha a concessão do máximo de
incentivo aos projetistas de programas, em virtude
do valor crescente do investimento, à medida que
sé toma maior a Complexidade dos programas
em elaboração.
Considerando-se o cadastrarnento uma figura
estranha a qualquer atividade regulada pelo direito
autoral, o primeiro passo que deverá dar o legislador, ao tratar da matéria, consiste em assentar
a premissa da flexibilidade para, a partir dela, enc~rar os programas de computador como produtos cujo prazo de permanência no mercado somente poderá ser ~stabelecido pelos usuários. Haverá programas que não chegarão a despertar
maior intersse dos especialistas aos quais se destinam. Ness.e caso, o seu prazo de permanência
no mercado não será suficiente para assegurar
o retomo do capital investido. medido em horas
de trabalho qualificado. Outros programas cheg?rão ao mercado com a expectativa de retorno
do capital em mais de três __ anos, em particular
quando õs usuários exigem esforço contínuo dos
programas a funções mutantes.
De qualquer modo,_ a imperiosa necessidade
de o Poder Público tomar a iniciativa de conceder
incentivos aos elaboradores de programas implica re_conhecer que esses projetistas requerem horizonte amplo na exicução de suas tarefas. Ameaçá-la com a não renovação do ·cadastro, a partir
do terceiro ano de_comerdalização de_ um programa, significa erguer mais uma barreira à disseminação do conhecimento altamente especializado
que deve acumular o elaborador de programa
para ser bem-sucedido. Patrícios nossos já se revelaram suficientemente capacitados para produzirem programas de boa aceitação tanto no mercado interno como em países estrangeiros. Como
estímulo a que esse caminhQ seja trilhado por
muitos, consideramos indispensável que o prazo
de validad~ previsto no artigo_7~, do projeto em
causa, seja idêntico ao do art. 4°, que é de 25
(vinte e cinco) anos.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
- Edlson Lobão.
EMENDAN' II
SUprimam-se os items l, li, l.ll do art. 9'"· e dê-se
ao caput do citado a seguinte redação:
"Art. 9? O cadastrarnento de que trata
· esta lei terá fins exclusivamente estatísticos
e de informação histórica e dele não se pode-rá valer a Secretaria Especial de Informática,
ou qualquer outra autoridade, para impor restrições à circulação ou à comercialização de
programas de computador."
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Justificacão
A livre evolução das atividades econôrnicas
desperta o interesse pelo investimento, que é normalmente acompanhado da criação de empregos

e da geração de impostos. Mas nada será mais
perigoso para o ambiente propício
aplicações
de capital do que a imagina-ção do burocrata emprenhado em descobrlr formas de contrOle SObre
as ações dos homens no mundo dos negócios.
O burocrata controlador é, assim, o inimigo públi-

as

co número um do progresso_ econômico pela via
da modernização.

Acreditamos inevitável a inlbição da atividade
empresarial se for aprovado, como está no projeto
em exame o seu art. 9"; com os respectivOs itens.
EStãbelece esse artigo que o cadastramento é
condição prévia essendal à circulação e à comerctalização, a qualquer título, de programas de
computador. Ergue-se, com esse preceito, sobre
cidadãos_ inermes a pesada mão do Estado Policial. Distinguem os autores do projeto "circulação
de comencialização", o que deixa explícita que,
sem cad_astramento, um programa não pode circular entre brasileiros. Quer is_so dlter que, se um
brasileiro entregar a outrO disco ou fita contendo
programa de computador, recém-divulgado em
país estrangeiro e Jogo trazido para o nosso País,
estará cometendo crime, sujeito a duras penas.
Pelo artigo comentado, um brasileito não poderá
compor um programa de computador e fazê-lo
circular entre amigos, para efeito de avaliação de
possibilidades de mercado ou de descoberta de
eventuais defeitos a corrigir. Será i::iime fa:z;"er circular programa não cadastrado.
__
_
Já o item II determina que não terá validade
ou eficáciajurídica qUalqu-er negócio ou transação
com programa de computador ainda não cadastrado. Um técnico, individualmente, ou i.una empresa não podem propor e realizar a compra ou
venda de programa de computador ao qual a
Secretaria Especial de Informática não tenha dado
o seu "nihil obstat".
São comWls no texto as afirmações "juridicamente impróprias, eril melo à impropriedade de
linguagem, como se obseiVa no item III, o qual
reza que o cadastramento é essencial à produção,
quando for o caso, e sem prejufzo de outros requisitos e condições estabelecidos em lei, de efeitos
fiscais e cambiais e legitimação de pagamentos,
créditos ou remessas do preço desses negócios.
Não se imagine que construímos esses disparates. A transcrição é textual. Veja-se que, por meio
da urgência urgentíssima, pede-se ao Senado que
sanciOne irriproprié-dã-des de- Và.riaS tiature.ta_s~
conforme s_e verifiC:a--ri6 trecho transcrito. Temos
o primeiro caso: "Produç;ão:::de efeitos fiscais".
Poder-se-ja entender que não estará sujeita a tributação a venda Ol{_compra de programa não-cadastrada. Em Segundo Jugrar, observa-se a referência à "produção ...de efeitos cambiais";-o que
sugnifica que não haveria liberação de câmbios
para a importação de programas não cadastrados, ou que o titular de propriedade de programa
de computador não poderia fazer remessa de valores ao exterior sem a condição apontada Mas,
indiquemos uma hipótes~ que não foi lembrada
pelo redator-inquisidor. se o proprietário estrangeiro não precisasse de s~ valer desses requisitos
e pretendesse internalizar o produto da venda de
um programa, antes do seu cadastramento, que
aconteceria?

O mesmo se pode afirmar do que diz o item
III quanto à "legitimação de pagamentos". Poderá
haver alguma transação entre um proprietário de
programa estrangeiro e um interessado brasileiro,
ãntes do _cãdastramento? Sim, ninguém duvida
dessa possibilidade. Nesse caso, quem poderá
duvidar da legitimidade do pagamento feita pelo
comprador brasíleiro ao vendedor estrangeiro? E
se!_ depois de efetuar esse pagamento, o adquirente comparecess_e à SEI para cadastrar a programa, que explicação daria aos controladoresinql!isidores para a posse desse programa? Se
o adquiriu antes de cadastrá-lo estaria sujeito às
penas de \~i._
Não deixa de ser inquietante que redatores
tãt? _l!la_l preparados queiram que o Congresso
Naciona[ sancione expressões, tais como: "remessas do preço desses neg9dos". Cinco palavras juntas poderiam apresentar maior soma de
disParates? DifLcilrnente, pois tanto "remessas do
preço" como "o preço desses negócios" se constituem em atentados ao it;liom~. à norma jurídica,
aõ bom gosto e à inteligência.
Estamos certos de que o augusto Senado Feder ai, ao fazer uso do seu poder soberano, aprovará a redação proposta no art. go
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
....;..... Edlson Lobão
EMENDAN' 12

niveis no mercado externo. O amplo espaço aqui
ocupado pela pirataria e pelo contrabando indica
que-rrenhurna barreira legal será suficientemente
alta para impedir a entrada de programas estrangeiros no Brasil.
Por que insistirmos em desconhecer essa real
realidade? Tanto a pirataria como o contrabando
impedem o uso correto dos programas, assim
como vedam o_ recebimento das informações adicionais que ficam disponíveis quando se introdu·
zem modificações_ nos programas, ou se criam
novas versões dos mesmos, tendo-s_e em vista
o seu aperfeiçoamento.
Ora, o suprimento adequado de programas,
para todas as finalidades, tanto cientificas quanto
comerciais e industriais, favorecerá os ganhos de
eficiência por parte do sistema económico brasileiro, o que é de capital importância quando se
tenta recuperar o atraso que sofremos em nossas
exportações, nos último_s anos.
Sala das Sessões, em·12 de novembro de 1987.
- Edlson Lobão
EMENDA No 13

Acrescente-se, in fine, ao.a.rt. 10 as seguintes
expressões:
" .. :ressalvados os direitos adquiridos das
empresas já estabelecidaS no País na dada
da entrada em vigor da presente lei."

Justificação

Dê-se ao art, 1O a seguinte redação:
"Art 1O. Será livre a fonnação de em-.
presas mistas, de capitais nacionais e estrangeiros, com maioria de capital votante nacional, para a importação e comercialização de
programas de computador destinados a
qualquer tipo de equipamento existente no
País."

JustlOcação
_ Como será i:"4~fdigido nO projeto em exame, o
art. 1O dá a entender que seus autores fazem
caso omisso do efeito_ da proposição. Deseja o
círculo xenófobo do Ministério da Ciência e Tecnologia impedir que as empresas de informática
estrangeiras, que possuem fantásticas bibliotecas
de programas para computadores de todos os
tipos, comercializ;em no mercado interno progra·
mas pa~a os equipamentos classificados como
micras, minis e superminls, fabicados no País.
Qual a razão? Certamente a da reserva de mercado para os elaboradores nacionais d.e programas que se destinam aos referidos equipamentos.
Considere-se, em primeiro lugar, o fato de que
o estimulo à produção nacional de programas
estará muito mals ligado à livre comercialização
do que às restrições _ao_ campo mercadológico
em que os redatores-inquisidores do projeto querem_ comprimir as atividades ligadas ao "software".. Será_o__ çontato ç;qm as inovações externas,
pela ub1ização de programas importados, _que capacitará os nossos projetistas a desenvolver sua
produção de programas. E um mercado que
aprende a fazer uso de programas estrangeiros
há de propiciar aos elaboradores nacionais melhores oportunidades para os programas que produzirem.
Em segundo lugar, a nossa modernização in·
duslrial JlãQ admite a exclusão do emprego de
uma quantidade indescritíVel de programas dispo-

Trata-se de preservar efeitos adquirldos e impedir aplicação retroativa da lei. Direitos adquiridos
só podem ser ilididos por force majeure, prejuízos ao interesse público (damnum emergens) ou
alterações objetiVas da conjUntUra, oriunda de fatores externos aos contratantes (rebus sic stantibus).

Sala das Comissões, 12 de novembro de 1987.
-Senador Roberto CamposEMENDAN' 14

(Inclui o Número da Ucença de Uso
Nos Suportes Físicos
· ~os Programas)
Altere-se o artigo 13 para incluir o número da
licença de uso, _d_anclo_~lhe _a seguinte redação:
Art. Os suportes físicos do programa e respectivas embalagens, assim como os contratos
a eles referentes, deverão consignar, de forma
facilmente legível pelo usuário, o número da licença de uso e o prazo de validade téc:nlca da versão
comerci_aliz_ada.
Justificação

Em princípio somos contra o Projeto n" 24/87,
oriundo de Mensagem do Poder Executivo.
Nossas_idéias sobre regime jurídico para o software, estão consolidadas em Projeto no 260/84,
até hoje inexplicavelmente parado nas Comissões
Técnicas desta Casa.
Ante a iminência de votação, pelo Senado, daquele (o de origem governamental) é dever de
consciência, pelo menos procurar aperfeiçoá-lo.
Daí a iniciativa que tornamos.
Esta emenda visa adequar o projeto à inclusão,
igualmente proposta, da figura das licenças de
uso, documentos cOmprobatórios_ da r_egularidade das_ respectivas formas dos programas, a serem numerados em série, de _sorte a permitir o

controle da sua emissão e circulação- este item
passa a ser, portanto, elemento identificador de·
grande importância nas embalagens dos programas.
_
Sala das Sessões, 12 de- novembro de 1987.
-

-Senador Virgílio Távora

EMENDA NO 15
Dê-se ao art. I 7 e seu parágrafo únJco a: seguin-

te
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red~ção:

''Art, 17. A exploração econômica de

programas de computador seçá objeto de
contratos de licença ou de cessão, livremente
pactuados entre as partes,· e nos quais se
fiXará, quanto aos tributos exigíveis, no Pafs,
a responsabilidade pelos respectivos pagamentos.

Parágrafo único. Serão nulas as cláusulas
que eximam qualquer dos contratantes da
responsabilidade por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou vio-

lação de direitos de propriedade intelectual."

Justificação
No caput do art. 17 que ora modificamos, declara-se que serão livremente pactuados os conw
tratos de licença ou de cessão, para a exploração
económica dos programas de computador. Mas
os autores do projeto decidiram anular o efeito
da livre pactuação, quando propõem a nulidade
de cláusulas que fixem exclusividade reciproca,
ou limitem a exportação.
,. É comum no comércio de distribuição de produtos de terceiros que as partes contratantes estaw
beleçam a cláusula da exclusividade. A empresa
representante normalmente exige que a representada não tenha outros distribuidores numa dew
terminada região ou em todo o País. Assim tamw
bém, a representada costuma exigir que a representante não distribua produtos concorrenteS.
No caso das limitações comuns quanto à- exw
portação, a representada pode desejar que em
outros países haja representantes nacionais, o que
restringe a área de operação de um representante
a uma região de seu país ou a todo o seu país.
A nova redação do art. 17 elimina conflitos ob~
serváveis entre o caput e o parágrafo único e
alíneas do texto aprovado pela Câmara, a fun de
que o artigo fique mais inteligível e aceitável.
SaJa das Sessões, 12 de novembro de 19_87.

Roberto Campos.
EMENDAN" 16

Dê-se ao art I 8 e suas alineas a e b, suprimindo-se a c, a seguinte redação:
"Art. 18. A comercialização de programas de computador poderá ficar a cargo
tarnbêm de empresas nacionais que tenham
maioria de capital votante em associações
com empresas estrangeiras.
Parágrafo ún!co. _A apravaç.ão oficial dos
contratos relativos à comercialização de programas de computador importados é condição para:
a) permitir o acesso das empresas constituídas, nos termos do caput deste artigo, a
créditos bancários favorecidos e a incentivos
fiscais;
b) possibilitar a remessa para o exterior
de montantes devidos aos titulares estran-

geiros do direito de propriedade de progra- mas de computador comercializados no
País:·

JustlOcaçáo
Parece um desprOpósito a inierlção do extremismo xenófobo .de impedir a participação de
empresas estrangeiras na comercialização de programas de computador, mesmo quando associaw
das minorftaríamente a empresas nacionais. Ao
contrário da concepção restritiva do grupo extremado, que controla o Ministério da Ciência e T ecnologia, a associação de empresas de capital estrangeiros, com empresas nacionais, majoritárias,
poderia oferecer valiosa contribuição ao desenvolvimento do mercado interno de software. O treinamento de pessoal e~ecializado, aqui e no exterior, a criação de empregos bem remunerados,
a prestação de assistência técnica de alto rúvel
aos usuários brasileiros e a abertura do mercado
externo à exportação de programas de computador, criados no País, figurariam inevitavelmente
no rol dos beneficias da referida associação.
Mas o aperfeiçoamento do Know how e a criação de novos empregOs_ ainda não são prioridades
do nacional-esquerdismo, cuja atuação no cenário só nos faz perder oportunidades de enriquecimento e vantagens comerciais de várias naturezas.
Modificamos o teor do art 18, do projeto em
causa, para tomar menos penosa ou mais suave
o ascenso do Brasil pelas escarpas da industrialização na era da informática. Não há razão lógica
para restringirmos a venda de programas de computador a empresas comerciais exclusivamente
brasileiras, pois essa restrição causa o atraso do
Brasil em seu esforço de capacitação tecnológica.
A redação que damos ao art. 18 alivia o peso
que a burocracia xenófoba coloca sobre os ombros da sociedade, ao facilitar a participação de
empresas estrangeiras na comercialização de
software no Pais.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.

- Roberto Campos.
EMENDA N•17

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:

"Art 19. A averbação de contratos relati- vos a programa de computador, de origem
- externa, considerará a remuneração do autor
ou cessionário, residente no .exterior, toman.:.
dO-por b.iSe um percentual do valor das vendas dos programas no mercado interno.''

Justlftcação
Imaginam os autores do projeto uma remuneração do aUtor ·ou cessionário de programa de
ccirnputãdor, residente em país estrangeiro, como
podendo ser fiXada pela "média mundial" do seu
preço de distribuição dos mesmos programas.
Eis uma proposta de realização impossível. Pois
a referência a preço médio mundial de distribuição nos faz lembrar a pouca capacidade que os
brasileiros revelaram para fixar preços médios durante a vigência dos Planos Cruzado I e U, de
protfutos de consumo genérico, como a manteiga
oU b sabão em pó. Será que teremos realmente
a pQssibilidade de çonhecer os preços niédíoS
de p-rogramas vendidos peos ~tados Unidos, Ja~
pão e França, que são os principais produtores
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de programas, a dezenas de nações, através de
centenas de .empresas importadoras? A pergunta
mais complexa será esta: preço médio de que?
De dezenas de milhares de programas? Serla realmente possível conhecer mesmo o preço de um
programa de disseminação mundial?
A condição imposta pelos autores do art 19
realmente invalida o uso do preço médio mundial
de programas como base para a averbação de
contratos relativos a programs importados do exterior. A redação supre, que demos ao art. 19,
simplifica a questão e toma mais racional o tratamento da matéria, pois estabelece a remuneração
do autor ou cessionário como sendo um percen~
tual do valor das vendas _no mercado interno.
Consideramos necessário encerrar o art. 19 em
seu caput, eliminando os parágrafos 19 e 29 , que
servem apenas para aumentar a confusão em
tomo do assunto.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.

-Roberto Campos.
EMENDAN'l8
(Prevê a importação de programas

pelo usuário final)
Dê-se ao artigo 20 a seguinte redação:

''Art 20. No caso de importação ou internamento de programa de computador
destinado à utilização exclusiva pelo usuário
fmai, caberá a este o requerimento das respectivas licenças de uso e o pagamento das
taxas devidas."

Justificação
Em princípio somos contra o Projeto 024/87,
oriundo de mensagem do Poder Executivo.
Nossas idéias sobre reglmejurídico para o software, estão consolidados em Projeto 260/1984,
até hoje inexplicavelmente parado nas Comissões
Técnicas desta- casa.
Ante à irTtinência de votação, pelo Senado, daquele (o de origem governamental) é dever d_e
consciência, pelo menos procurar aperfeiçoá-lo.
Daí a inici.ltíva que tomamos.
Esta emenda é essencial para adequar o texto
do projeto ao modelo proposto, que admite a
livre interniição de programas de computador de
orlgem estrangeira, mediante o ·pagamento da
devida retribuição.
De outro lado, a emenda visa explicitar, de forma inequíVoca, o procedimento a ser seguido pelo
usuário final, na hipótese em que a internação
não se faça através de urna empresa distribuidora,
evitando interpretações controvertidas.
(Prevê a importação de programas· p-elo usuário
final)

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987
-Senador VlrgíUo Távora.
EMENDAN° 19

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
''Art. 20. É automática a liberação da
guia de importação elivre o internamento de
cópia única de programa de computador
destinada ao usuário final, ou para fins de
registro no Pais."

Justificação
Se preten-dermos acelera~ a infonnatlzação do
País, de modo a melhorar a eficiência do seu
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sistema produtivo, o que deve s·er objeto de preocupação constante, torna-se essencial oferecer
aos nossos concidadãos acesso fácil às fontes
de conhecimento, i'laciõnais é estrangeiras·: Do
exterior chegam-nos a cada dia notícias sobre
as novidades do mercado de programas de computador, de ampliação ininterrUpta em todo o
mundo. É natura] que muitos usuários braslleiros
sintam o "desejo de rodar em seus computadores
programas recém-lançados nos principais centros mundiais de geração de "software". Seria um·
contra-senso bloquear esses contatos com o
mundo exterior, quando, até mesmo, aqueles países cujos povos foram mantidos em completo
isolamento, por dezenas de anos, procuram agora
arejar as suas relações com o estrangeiro, tomando-as menos sujeitas à aç:ão policial.
Na nova redaç:ão do art. 20 propomos que o
usuário final obtenha _livremente a liberação da
guia de sua importação de cópia única de programa. Recordemos que a cada aperto no torniquete
dos controles oficiais_ corresponde um recrudescimento das importações clandestinas, de que
os contrabandistas fJZeram indústria altamente lu~
crativa. A palavra de ordem seria a ltberalização,
para se tornar transparente o mundo dos negócios, em favor da disseminação das novas tecnologias. Quanto maior for o número de brasileiros
com acesso fácil às inovações tecnológicas, maior
será o progresso nacional em todas as esferas
da atividade humana.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
Edison Lobão.

EI'\ENDA N" 20
Dê-se ao parágrafo do art. 21 a seguinte redação:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
de vez que, mormente na informática, o segredo
é a alma do negócio. A revelação total e ampla
do segredo faz o negócio perder a sua fínalidade.
Eis as razões que nos induziram a modificar a
redação do referido parágrafo.
Sa1a das Sessões, 12 de novembro de 1987.
-

Roberto Campos.

EMENDAN'21

(Pune os crimes de utilização
Jndevida de_ programas)
Dê-Se- ao ártigo 23 a seguinte redaçãO;
"Art. 23. Utilizar programa de computador de terceiros ou comercializar programa
de computador, sem a respectiva licença de
uso:
Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2
-(dois) anos, e multa."

Justificação
Em princípio soinos contra o projeto 024/87,
oriundo de Mensagem do Poder Executivo.

_Nossa_s idéias Sobre regime jurídico para o soft~
wâre; estão consolidadas no ProJeto n' 260/1984;
até hoje inexplicãvelinente parado nas Comissões
TéCnicas desta Casa.
Ante à iminêhda de votação, pelo SenadO, da~
que! e (o de origem governamental) é devef ae
consciência, pelo menos procurar aperfeiçoá~lo.
Daí a iniciativa que tomamos.
A tiPifíCa-ção das condutas previstas nesta
emenda justifica-se pela grande -importância de
que se reveste" o mecanismo das licenças de uso
para o disciplinamento do mercado, como meio
de permitir um controle eficaz, _não apenas no
qUE: tange à comercialiiação e utilízação de pro-

~~g~ai~ú~i~~·····p~~~-~Y;Y.·;·b·~····:·········l·N·-1'·-l
--~~~s~
~~~xt ~:~~~~e~~e;~~::;~~~~~=~
'
- .;1çao,q
de or"

não poderá exigir a revelação de informações

técnicas que possam ser consideradas como
segredo comercial pelo titular da comercialização no País."

Jgem e em~.
_
Sala das Sessoes, 12 de novembro de 1987.
- Senador VlrgíUo Távora.
EMENDA N"22

(Disposição Transitória)
Justificação
Dê-se ao artigo 30 a seguinte redação:
No parágrafo único do art. 21, como consta
"Art. 30. ~ta Lei entrará em vigor 120 (cento
do Projeto em exame, talvez se exija do fome~edor _
e.vinte) dias após a data de sua publicàção."
de tecnologia um montante excessivo de informações té<:nicas, como requisito para a averbação
Justificação
de contratos pelo Instituto Nacional de ProprieEm princípio somos contra o Projeto no 024/87,
dade Industrial, INPL Considera o dispositivo obrioriUndo de Mensagem do Poder Executivo.
gatório o fornecimento de documentação _comNossas idéias sobre regime jurídico para o softpleta, em especia1 do código-fonte, memorial desware, estão consolid~dÇ!s_no Projeto n9 2e0/1984,
critivo, especificações funcionais e intema_s, diaaté hoje inexplícavelmente parado nas Comissões
gramas, fluxogramas e outros dados técnicos.
Técnicas desta Casa.
No entanto, o adquirente de tecnOlogia de proAnte à iminência de votação, pelo Senado, dagramas de computador poderá hesitar na revela~
quele (o de _origem governamental) é dever de
ção de tal soma de informações, de vez que por
consciência, pelo menos procurar aperfeiçoá-lo.
meios impróprios esses dados técnicos poderiam
Daí a iniciativa que tomamo;;.
cair nas mãos de pessoas interessadas em piratear a mesma tecnologia.
Esta emenda assume relevo à luz da proposta
Se os autores do projeto querem justificar a
___ de instituição dos mecanismos de cadastramento,
exigênàa com a intenção de assegurar proteção
de_ taxação e de emiSsão de Título de Uso, que
ao adquirente, para o caso de litígio futuro com
serão n~cessariamente objeto de regulamentação
o fornecedor, essa desculpa não tem cabimento.
- propõe--se assim, um prazo de dilação para
Interessa ao adquirente de tecnologia que o códia entrada em vigor da lei, de sorte a que as emprego-fonte, a matriz do conhecimento do programa
sas e os órgãos administrativos competentes, posindustrialmente inserido no computador, não seja
sam adequar~se a essas novas formalidades.
revelado a ninguém. Caberia, portanto, ao comprador da tecnologia declarar até que ponto podeSala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
ria ser transmitido ao INPI o memorial descritivo,
-Senador Virgillo Távora.

Novembro de I 987
EMENDA N"23

(Disciplina o Ucendamento
de Programas de Computador)

Inclua-se, onde couber:
A cessão dos direitos _de utilização de
programas de computador far-se-á através de TI·
tuJo de Uso, a serem emitidas pela Secretaria Especial de Informática - SEL que serão os documentos comprobatórios da regularidade das respectivas cópias.
§ 1" Será dispensada a lícença de uso para
os programas de computador pertencentes ao
dom!i-tio j:>úblkõ.
- - ·
§ 2o As licenças de uso deverão, na forma
a ser estabelecida na regulamentação desta lei,
conter o número de licença, a identificação do
programa de computador e da cópia a que correspondem, e demais elementos pertinentes.
§ 39 Para a emissão das licenças de uso é
necessário o prévio cadastramento dO PrOgrama
ou conjunto de programas pela Secretaria Espe-cial de Informática -SEI, que os classificará em
diferentes categorias, c_onforme sejam desenvolvidos no País_ou no exterlqr, em_.a:;sQçiação ou
não entre empresas eStrangeiras e· nacionais, de fi·
nídas estas pelo art. 12 da Lei no 7.232 de 29
de outUbro de 1984 e art. 19 do Decreto-Lei no
2.203, de 27 de dezembro de 1984.
_§ 49 No que diz respeito à proteção dos direitos intelectuais,_ não se estabelecem_ diferenças
entre as categoriaS refertdas no parágrafo 3° deste
artigo, às quais serão diversi_ficadas para efelto
dê: financiamento com recursos públicos, incentivos fiscais, Cori'tercia1ização e: rem~ssa dÊi: lucros
ou pagamento de direitos aos seus titulares-doml·
ciliados nO exterior, c_o_nforme o caso.
§ 5 9 Na- regulameritação desta lei serão estipulados os prazos máximos concedidos à Secretaria Especial de Informática -SEI, para a efetiv;::
ção __dq cadastram_ento e emissão das licença:;:
de USO,

f\rt.

Justificação

Em princípio somos contra o Projeto no 24/87.
oriundo de Mensagem do Poder _J;:xecutivo.
Nossas idéias sobre regime jurídico para o soft
ware, estão consolidadas no Projeto no 260/l 984.
até hoje inexplicavelmente parado nas Comissõe'"
Técnicas desta Casa.
Ante à iminência de votaç_ão, pelo Senado, d;::.
quele (o de origem governamental) é dever de
consciência, pelo menos procurar aperfeiçoá-lo
Daí a iniciativa que tomamos.
Como instrumen_tg para o disclplinamento de
mercado, propõem-se a criação de um documer.
to comprobatório da regularidade dá cessão dc~
direitos de utilização dos programas de compl!
tador - Título de Uso -, sejam eles de origerc
estrangeira ou produzidos no" País por empresa'"
nadonais.
o programa de computador é de difícil tangíbf
!idade, fato que aliado à possibilidade de fácil .rápida reprodução, perm1le o surgimento de cé
pias não autorizadas e nem sempre compro·~
veis. Nestas cópias irregulares reside o preji_if'i'•
maíor do setor produtivo de programas em tod<
o mundo.
O estabelecimento de Título de Uso, p~rmitir,·
o controle e fiscali~ação das cópias em comerei;:
lização, servindO cOmo instrumentO disciplinadc
do mercado.
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Outro aspecto de relevo, é a dificuld~de de se
controlar a importação de programas de computador através _de barreiras alfandegárias convencionais. O Titulo de Uso permite realizar com facilidade esse controle, regulando o acesso ao mercado nacional, a nível de cópia internada, individualmente.
Como vantagem adicfonal, o Título de Uso viabilizará o surgimento de um mercado secundário

de programas de computador. Ao evoluir para
um novo programa, como por exemplo quando
da troca por um novo equipamento, o usuário
poderá transferir para terceiros um ou mais programas, desde que acompanhados dos respectivos Títulos de Uso, dando ao novo usuário total

segurança quanto à lisura do neg6cio realizado.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
-Senador Virgílio TávoJ'iL

DIARI6oo CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
estrangeiros, deverá criar um diferencial de preços
sufiCientemente atr.;tente ao comprador para contrabalançar o poder de "marketing" que os programas estrangeiros possuem, devido a sua escala rnundial de produção e ao apoio promocional
que dispõem nos veículos especializados.
Paralelamente, àquelas empresas que se beneficiam dos incentivos fiscais, previstos no art. 13
da Lei n? 7.232, exige~se a contrapartida de utilizar,
sempre que possfvel, programas nacionais.
AQ Estado,_ cumpre um papel importante para
o fomento ao desenvolvimento do software nacional, pela dimensão do mercado que represen__ta. Deve atuar como íncentivador da indústria nacional de programas de computador e não como
seu concorrente.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.
-Senador Vlrgillo Távora.

EMENDAN•24

EMENDAN•25

(Incentiva a utilização

(Disposições Transitórias)

de programas nadonais)
Inclua-se, onde couber:
Art.
As pessoas jurídicas poderão deduzir
até o dobro, como despesa operacional para efeito de apuração do lucro tributável pelo Imposto
de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, os
gastos realizados pelo primeiro usuárfo finai com
o licenciamento de programas de computador
desenvolvidos no Pais por empresas priVadas nacionais.
§ 19 Paralelamente, como forma de incentivo, a utilização de programas de computador desenvolvidos no País por empresa privada nacional
será levada em conta para efeito da cono;:ssão
dos incentivos e financiamentos com recursos
públicOs previstos no artigo 13 da Lei n~ 7.232,
de 29 de outubro de 1984~
____
,- _
§ 2'<' Os órgãos e entidades da adminj$ação
pública federal, direta e indireta, as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência, na uti!U:ação de
programas de computador, aos desenvolvidos no
País por empresas privadas nacionais.
·
§ J? Programas produzidos por órgãos e entidades da administração pública federal, direta e
indireta, fundações instituídas ou mantidas pelo
poder púbtico e demais organizações sob o controle direto ou indireto da Unillo, somente poderão
ser comercializados em casos excepcionais, justificados pela ausência de alternativa nacional e
de capacitação da iniciativa priv~da n_a~!~~~~:JustlDcaçáo

Em princípio somos <:entra o Projeto no 24/87,
oriundo de Mensagem do Poder Executivo.
Nossas idéias sobre regime juridico para o software, estão consolidadas no Projeto no 260/1984.
até hoje inexplicavelmente parado nas Comissões
Técnicas desta Casa.
Ante à iminência de votação, pelo Senado, da·
quele {o de origem governamental) é dever de
consciência, pelo menos procurar aperfeiçoá-lo.
Daí a iniciativa que tomamos.
O estímulo fiscal ao usuário final que adquirir
programas desenvaMdos por empresas p!Wadas
nadonais é um importante fator _de ampliação
do mercado na direção do produto nacfonal. Somado ao mecaniSmo de taxaçao dos programas

fnclua-s_e, onde _couber:
"Art
Será dispensado o título de uso
para os programas de computador, cuja cessão dos direitos de utilização tenha compro-vadarnente ocorrido anteriormente à entrada
em vigpr desta Lei."
Justiflcação

Em princípio somos contra o Projeto n?024/87,
oriundo de Mensagem do PoderExecutivo.
Nossas idéias sobre regime juridfco para o softn~ 260/84,
até hoje inexplicavelmente parado nas Comissões
Técnicas desta Casa.
Ante.à iminência de votação, pelo Senado, da~
quele (o de origem governamental) é dever de
consciência, pelo menos procurar aperfeiçoá~Jo.
Dai a iniciativa que tornamos.
Esta emenda contempla uma realidade inafastável, da qual a lei não se pode dissociar: as cópias
de programas de computador sendo legitimamente utilizadas no País somam, hoje, centenas
de milhares; assim, uma imposição no sentido
de que ess.es_usuários se submetessem à formalidade das licenças de uso seria de operacionalização extremamente tumultuada, com resultados dis_cutíveis, e em muitos casos, de aplicação
na prática inviável. _
Considei;'Ou·se, portanto, que urna exigência indiscriminada neste sentido poderia ter conseqüências impossíveis de serem prevf$tas e natureza perver~, de5SerVi.ndo ao propósito maior d~
estabelecer um mecanismo eficaz de disciplinamenta do mercado.
Sala -das Sessões, 12 de novembro de 1987.
........ Senador VlrgíUo Távora.
ware, estão consoüdadas em Projeto

EMENDA N• 26 (SUBSTIT(JJ]VQ)
Dispõe quanto à proteção de propriedade Intelectual sobre programas para
corriPuladore.s e süã comerciallzação no
País, e dá outras provld~nclas.

O Cóngi'eSSó Nacional decreta:
,
Art. 19 São livres, no País, a produção ~ a
cOrriercializa"Ção de progratna de computador, \de
origem estrangeira ou nat:ional, assegurada inte·gral proteção aos titul<:tres dos.respectivos direitos,
nas c:ondições estabelecidas nesta lei.
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Parágrafo único. Programa de computador é

a. expressão de urn conjunto organizado de instruções em linguagem naturaJ ou codificada contido
em suporte tisico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automátic~ de trata·
menta da informação, dispositivos, instrumentos
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital, para fazê-lo funcionar de modo e para
fins determinados.
Art 29 O regime de proteção à propriedade
intelectual de programa de computador é o disposto na Lei n70 5.988, de 14 de çle~~mbro de
1973, com as modificações que esta lei estabelece para atender às peculiaridades inerentes aos
programas de computador.
-Art. 39 Fica assegurada a tutela dos direitos
relativos aos programas de cumputador, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, contado a partir
do seu lançamento em qualquer pafs.
§ 19 A proteção aos direitos de que trata esta
lei independe de registro ou cadastramento na
Secretaria Especial de tnformática -SEI.

§ 29 Os direitos atribuídos por esta lei aos
estrangeiros, domiciliados no exterior, ficam asse·
gurados desde que o País de origem do programa
conceda aos brasileiros e estrangeiros domiclJiados no Brasil direitos equivalentes, em extensão
e duração, aos eStabelecidos no caput deste artigo.
§ .)9 Para segurança imediata de seus direitos
relativos a programa, o respectivo titular poderá
registrá-lo na Secretaria Especial de Informática
- SEI ou em outro órgão por ela credenciado.
O interessado apresentará os dados e elementos
que, a seti jliífu, caracterizem a criaÇclo índependente e a identidade do programa.
§ 49 O registro de que trata o parágrafo ante-rior {: inviolável, dele não se extrairá certidão, a
não ser por ordem judicial ou a requerimento
do próprio titular.
Art. 4-t Salvo estipulação em contrário, per·
tencerão exclusivamente ao empregador ou locatário de serviços os direitos relativos a programa
de computador desenvolvido e elaborado durante
a vigência de contrato ou de vínculo estatutário
expressamente destinado à pesquisa e desenvolvfmento, ou em que a atividade do empregado,
servidor ·oa 1ocador de serviços seja prevista ou
ainda que decorra da própria natureza dos encargos contratados.

§- 1-1 -Ressafvad.o ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado será
limitado à r_emuneração ou ao salário conven~
danado.
§ 29 Pertencerão com exclusividade ao empregado, servidor ou locador de serviços os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação ao contrato de trabalho, vínculo
estatutário ou de prestação de serviços, e sem
Utilização de recursos, informações tecnológicas,
materiais, instalações ou equipamentos de em-pregador ou locatário de serviços.

Arl 59 Quando estiPUlado em c:ontrato firmado entre as partes, os direitos sobre as modificações tecnológicas e derivações pertencerão à
pessoa autorizada que as fiZer e que os exercerá
autonomamente.
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Art. 69 Não constituem ofensa aos direitos do
autor de programa para computadores:
I- a reprodução ·de cópia legitimamente adquirida, desde que indispensável à utilização ade-

M. 9'1 Será tomado sem efeito, a qualquer
tempo, o cadastramento_ de programa:
I- por sentença judicial;
D- por ata administrativo, quando comprova-

quada do programa;

do que as informações apresentadas pelo interes-

D-a citação parcial para fins didáticos, desde
que identificados o autor e o programa a que

sado, para instruir o pedido de cadastramento,
não são verídicas.
se refere;
Art. 10 A Secretaria Especial de Informática
DI- a ocorrência de semelhança de programa -=sEI POderá cobrar emolumentos pelos serviços
a outro preexistente quando se der por força das de registro e de cadastro, conforme tabela própria
características funcionais de.sua aplicação, da ob- a ser aprovada pelo Ministér;IQda Ciência eTecnoservànda de preceitos legais, regulamentares, ou logia.
de normas técnicas, ou de limitação de forma
Art. 11 A comerciaJização de programas de
alternativa para a sua expressão;
computador, no País, será objeto de contratos
IV- a integração- de um programa, manten- de licença ou de cessão, livremente pactuados
do-se suas características essenciais, a um con- _entre as partes, e nos quais se fiXará, quanto aos
junto aplicativo ou operacional tecnicamente io- ·tributos e encargos exigíveis no País, a responsadispensável às peculiaridades do usuário, vedada bilidade pelos respectivos pagamentos.
a utilização, transmissão a terceiros, ou qualquer
Parágrafo único. Os suportes físicos de progênero de cópia do corijunto ao quaJ se integra grama e respectivas embalagens, assim como os
o programa.
contratos ã eles refe:rentes deverão consignar, de
Art. 79 Para a comercialização de que trata forma facilmente legível pelo U?Uário, o número
o art. 19 desta lei, é obrigatório o prévio cadastra- de ordem de cadastro, o prazo de vigência da
mento do programa ou conjunto de programas proteção autoral e as garantias oferecidas pelo
pela Secretaria Especial de Informática - SEI, que titular dos direitos de c.omercialização.
os classificará em diferentes categorias, conforme
M- 12 A!;, empresas ·que não se enquadrem
sejam desenvolvidos no País ou no_exterior, em na definição de empresa nacional poderão ccassociações ou não entre empresas estrangeiras mercia1iz.ar exclusiVamente pl-ogramas de. compue nacionais.
_ _ _ tador que se apliquem a equipamentos produ§ 19 No que diz respeito à proteção dos direi- zidos no País ou exterior, aqui com~rcializados
tos intelectuais, não se estabelecem diferenças
por empresas dessa mesma categoria.
Art. 13 O titular dos direitos de comercialientre as categorias referidas heste artigo, as quais
serão diversificadas para efeito de financiamehto -zaçãÇI de programa de computador, durante o
comrecursospúblicos,incentivosfiscaisetrlbuta- -prazo de vigência das garantias oferecidas, fica
ção conforme o caso. _
obrigado a:
§ 29 A fixação dos financiamentos e incentivos
I - divulgar, sem ônus adicionais, as oorreções
fiscais a que se refere o § 19 deste artigq__levará de eventuais erros;
em conta:
n- assegurar, aos. respectivos usuários, a presa) a apuração, pela Secretaria Especial de ln- tação de serviços técnicos complementares relatiformátlca - SEI, da inexi.stên<:::ia de programa fun- vos ao programa, na forma das garantias ofereclona1mente equivalente, desenvolvido no País cidas.
por empresa nacional; e
Art. 14. O titular dos direitos do programa,
b) o lnvestimento em pesquisa e desenvolvidurante o prazo de vigência das garantias tratadas
menta tecnológico pela empresa nacional que nos artigos imediatamente anteriores, não poderá
explore e comercia1ize programas de origem es- retirá-lo de circulação comercial, sem ajusta indetrangeira.
_
nização de eventuais prejuízos ·causados a ter§ 3 9 Enferlde-se por programas de compu- ceiros.
tador funcionalmente equivalentes aqueles que
Art 15 Os sucessivos titulares dos direitos resatisfaçam, no mínimo, às seguintes condições:
lativos aos programas e à sua comerciaJização
a) sejam resultantes de criação independente
respondem solidariamente, perante o usuário, durante o prazo dos contratos ou de licença, pela
e -original;
b) tenham, substancialmente, mesmo tempo
qua1idade técnica adequada, bem como pela quade execução, requishos de memória e número !idade da fixação ou gravação.
de comandos de operação pelo usuário;
Art. 16 É permitida, mediante prévia análise
c) possam operar num mesmo equipamento,
pela Secretaria Especial de lnformática -SEI,
usando a mesma linguagem de programação e a importação ou o internamento, conforme o caexecutando as mesmas funções perante 0 usuá- S"O, de programa de computador, destinada ao
rio.
~adastramento ou registro no País, comerciali§ 49 Na regulamentação desta lei será estipu- zação ou utilização exclusiva pelo usuário fma1.
lado o prazo máximo concedido à Secretaria EsM
Parágrafo único. A análise de que trata este
pecial de Informática - SEI para se manifestar artigo tem por finalidade exclusiva estabelecer a ,
sobre o pedido de ca_d_a_~tr.am~nto de que trata classificação do programa para efeitos de ftXação
este artigo.
-de aliquota, se for o caso, permitir a dedutibilidade
Art. s~ O Cãdastramento, para os fins e efeitos ffScãl, respeitadas as normas previstas na legislado artigo anterior, terá prazo de validade equivaM ção específica.
Art 17. O imposto incid_ente, nos termos do
lente ao previsto no art. 39 desta lei.
Parágrafo úhicO. Contra o indeferimento do art. 63 do Código Tributário Nacional, sobre opecadastramento ou de..s!Jéi renovação cabel-â recur- i'ações de câmbio destinadas à liquidação de
so, em primeiro grau, ao Ministro de Estado com- compromissos resultantes do licenciamento ou
petente e, em segunda instância, ao Conselho c:essão de programas de computador será cobraNacional de Informática e Automação.
do à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento)
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sobre o valor da operação, podendo esta alíquoi
ser reduzida por classe de programa, para atend'
os objetivos da Política Nacional de Informátk:
conforme tabela a ser elaborada pelas autoridad:
competentes.
Art. 18. Nos casos em que houver transf.
rência de tecnologia de programa de computadc
será obrigatória, inclusive para fins de pagame1::
e dedutibilidade da resPectiva remuneração, e cJ,
mais efeitos previstos nesta lei, a averbação ~
contrato no Instituto Nacional de Propriedade J,
dustrial - INPE.
Paragrafo único. Para averbaçã.o de que tr&
este artigo, além da inexistência de efetiva capa•
tação tecnológica nacional, é obrigatório o forr:
cimento, ao licenciado, dª documentação 001
Pleta, eni espe<::ial do c6digo~fonte comentanc!
memorial descritivo, especificações funcionais.
inter_rias, diagramas, fluxogramas, e outros dad<:
técni_cos necessários.
Art. 19. Violar direitos à propriedade int;::k:
tua! de programas pata computador:
Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (do[
anos, e multa.
Art. 20. Importar, para comercialização c
comercializar, a qua1quer título, programa de c
gem externa, não cadastrado:
·Pena- reclusão, de 1 (unl) a 4 (qUãtrol an•:emulta
Art. 2L A ação penal, no crime· previsto r
art. 20 desta lei, é promovida mediante que'_,_
salvo quando praticado em prejuízo da Oniao, E
taâo, Distrito Federal, Município, autarquia, e1
presa pública, sociedade de economia mista •
fundação sob supervisão ministerial.
Parágrafo único. Na ação penal, no crime pr
visto no art:. 19 poderá o juiz ordenar a apreeri~
das cópias produzidas_ ou comercializadas c c
violação a direito do autor, suas versões e deriv
ções em poder do infrator ou de quem as est_,-::
expondo, mantendo em depósito, reproduzin.
ou comercializando.
Art. 22. Independentemente da ação I,;J U1
na!, o prejudicado poderá intentar ação para pu
bir ao infrator a prática do ato incriminado, .-:··=
a c-aminação de pena pecuniária para o caso ,
transgressão do preceito (art 287 do Cód.igo ,
Processo Civil).
§ 19 A ação de abstenção de prática de :.

poderá ser cumulada com a de perdas e dan.
pelos prejuízos decorrentes da infração.
§ 29 A ação cível, proposta com base em_'.~
lação dos direitos relativos à propriedade intck
tual sobre programa de computador, correrá ~
segredo de justiça.
§_ 39 _ O juiz poderá conceder medida Iimlnproibindo ao infrator :;, prática do ato incrimina•
nos_ ten:nos do caput deste artigo, independ;::
temente de ação cautelar preparatória.
§ 49 Será responsabilizado por perdas e •
nos aquele que requerer e promover as medi·~
previstas neste e no artigo anterior, agindo ,
má-fé ou por espírito de emulação, capricho •
_erro grosseiro, nos termos dos a~. 16, 17 e
do Código de Processo Qvil.
Art. 23. As ações li,e nulidade do registro ·
do cadastramento, que correrão em segredo .
justiça, poderão ser propostas por qualquer i1!i
ressado ou pela União Federai.
Parágrafo único. Para as ações de f!l_Jjj.-:1;;,
é competente a Justiça Federal.
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Art 24. A nulidade do registro constitui rnatélia de defesa nas ações cíveis ou criminais relati~

vas à violação_dos direitos de autor de programa.

Art 25. Pres_creve em 5 (cinco) anos a ação
cível por ofensa a direitos patrimoniais do autor.
Art. 26.

No mesmo pra·zo;- prescrevem as

ações fundadas em inadimplemento das obrigações decorrentes, contado o prazo da data:
a) que constitui o termo final de validade técni~
ca da versão posta em comércio;
b) da cessação da garantia, no caso de programa desenvolvido e elaborado por encomenda;
c) da licença de uso do prog:ràma.
Art 27. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art 28. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O Substitutivo ao Projeto de Lei no 24/87 ora
sugerido tem, como proposta fundamental, esta-

belecer rneJhor adequação da disciplina legal sobre programas de computador à realidade de nosso País, considerados aí tanto aspectos ligados
ao plano interno, quanto àqueles afetos ao plano
internacional.
Nesse sentido, a proposição busca também um
equilíbrio com os objetivos visadoS pela Política
Nacional de fnformátíca, que restariam frustrados
se adotadas "in totum" as normas constantes do
Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados.
O entendimento de que o caminho das restrições à comercialização, e da concentração de
poderes discricionários no âmbito da Secretaria
Especial de Informática- SEI, não é o inais adequado para se alcançar os níveis de desenvolvimento e capacitação tecnológica nas atividades
de informática, é a premissa básica da sugestão
ora formulada. Seguir este caminho é chegar ao
isolamento, e isto implica retroceder. O desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e
económico da sodedade brasDeira, através das
atividades de informática, só será viáveJ se elas
se concatenarem com a realidade internacional.
O País não pode simplesmente ignorar essa realidade, mas é imperativo que a reconheça e dela
procure fazer parte dei melhor forma passivei.
É partindo deste pressuposto, que se propõe
o exato cumprimento do Art. Jo do Projeto de
Lei n., 24/87, que proclama a liberdade _de produção e comercialização de programa de computador, de origem estrangeira ou nacional. Restringir o ingresso e a comen:ialização de programas
no Pais, sem dúvida, não é a receita para se obter
o aumento e a melhoria da produção interna.
Isto se conseguirá se implantada, efetivamente
uma equilibrada política de estimulas à pesquis~·
e ao desenvolvimento nacional, sem coibir, entretanto, o convívio com o aváhç:o alcançado por
outras nações.
É com tal propósito que se propõe a elimin.;1ç:ão
do critério da inexistência de programa funcio'nalmente equivalente, como reqUisito essencial ao
cadastramento e_ à comer.ci~lização de programas
de origem estrangeira. Em seu lugar, muito mais
eficiente e proveitoso para o País, a oportuna tributação de tais programas, quando existente programa nacional funcionalmente equivalente. Medida
de tal natureza, aliada à política. de incentivos fiscais e financeiros à produção e Comercialii:ação
de programas desenvolvidos por empresas nacio-
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nais, realmente se coaduna com os objetivos da
Polítlca Nacional de Informática, não fere seus
princípios e tampouco Causará danos aos produtores nacionais.
De outra parte, sugere-se a exclusão do texto
do Projeto de normas notadamente inconstitucionais e restritivas ili exerddo da autonomia privada, princípio consagrãdo em nosso Direito.
Nesta linha_ se arrolam, por exemplo, as disposições relativas a cláusulas contratuais. Permitase, como certo é, que as partes regulem suas
relações negociais. Â lei compete tarefa maior
e mais genérica de delimitar fronteiras para o exercício de iniciativa privada.
Da mesma forma e pelas mesmas razões se
propõe ~ exclusão da obrigatoriedade de prévia
aprovaçao de contratos tendo por objeto programas de origem estrangeira, pela SEI. Seguindo

Projeto 24/87
Art. 1'
Art. 2•

Art 3Õ

Art. 7e

Art. 4'

Art. 3·
Art. 4•
Art. 5•
Art. 89

Art. 5"
Art. 6•

Art. 7•
Art.&
Art. 9•
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art.14
Art. 15
Art. 16
Art. 17

Art. 18

o que se firmou no início, atribua-se àquele órgão
a competência para a análise e conseqüente classificação dos programas, para efeitos de tratamento tributário.
No que respeita à disciplina processual da matéria, sugere-se eliminar a vistoria prévia como
condição para a propositura da ação penal. Se
mantida a vistoria tal como estabelecido no Art
24 (atual21 ), certamente restarão frustradas quais
quer medidas que visem à efetlva proteção dos
direitos sobre a propriedade intelectual em casos
de violação.
Por derradeiro, é de mencionar que, para os
efeitos de formulação do substitutivo ora apresentado, com as idéias aqui manifestadas, procurou-se alinhar sistematicamente as normas relativas_à proteção jurídica, cadastramento, comercialização, sanções ctvis e penais e de natureza processual.

Substitutivo
Art. 1•
Art. 2•

Art. &
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s/ alteração
s/ alteração
renumerado c! alteração (elimina
inexistência de programa funcionalmente equivalente como requisito para cadastramento e comerCialização) {eliminado o§ 4~)
renumerado s/ alteração
renumerado s/ alteração
renumeràdo s/ alteração
- renumerado c/ alteração (equiparação do prazo do cadastramento
com o da proteção jurídica)
renumerado s/ alteração

excluído
Art. 12

Art. 9•
Art. 10

alteração de modo a se: adequar à
nova redação do art. 7~? - ex. 39)
renumerado s/ alteração
renumerado s/ alteração

Parágrafo único
Art. 11
Art. 13
. Art. 14

Art. 15
Art. ll

excluído

relocalizado si alteração
renumerado s/ alteração
renumerado s/ alteração
renumerado s/ alteração
renumerado e/alteração- (eliminado
o parágrafo único e respectivas alíneas que dispunham sobre nulidades contratuais)
sua previsão se divide nas disposições .dos Art.. 10 e 12. Seu parágrafo único foi eliminado para fins
de Çtçiequaçâo e a alinea "a" foi inserida, no parágrafo único do art. 17
(ex. 20)

Art. 19
Art.20

excluído

Art. 1.6

Art. 17
Art. 21

Art.18

Art. 22
Art. 23
Art.24

Art.20
Art..21

Art, 19

I

'

renumerado c/ alteração (substituída a palavra aprovação por análise;
eliminada a expressão "de cópia
úníca''; acrescentada a palavra comercialização; introduzido parágrafo único, de modo a adequar c/ a
redaçã:o do Art. 79 - ex 3~?_
estabelece o critério de tributação
(novo artigo introduzido no Projeto)
renumerado c/ alteração (foi introduzida a palavra "efetiva" no parágrafo único)
renumerado si alteração
renumerado si alteração
renumerado d alteração (eliminada
a vistoria prévia como condição de
açáo penal
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Projeto 24/87

Substitutivo

Art. 25

Arl22

Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
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renumerado c/ alteração (para adequar ao anterior)
renumerado s/ alteração

Arl23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28

renumerado
renumerado
renulnerado
renumerado
renutnerado

s/ alteração
s/ alteração
s/ alteração
s/ alteração
s/ alteração

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.- Jrapuan Costa Júnior -Saldanha Derey.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -

Em discussão ..._

O Sr. Edlson Lobão- Sr. Presldente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Tem a palavra V.~. pela ordem.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL -

MA. Pela

ordem, sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
concedida urgência urgentíssima para a votação
do projeto, V. Ex• passou a palavra ao Relator
Senador Nelson Wedekin, para que emitisse o
seu parecer. S. Ex•, até-pela natureza de tramitação
que o projeto ganhou, não pôde ler a íntegra do
seu substitutivo.
Por outro lado, o Relator, Senador João Menezes também ainda não emitiu o seu parecer, que
é o da Comissão de Constituição e Justiça. O
ilustre Sr. Primeiro-Secretário acaba de ler dezenas de emendas, e não pôde lê-las todas, porque
Iríamos até, quem sabe, à manhã do dia seguinte.
Sendo também, Sr. Presidente, à esta altura
da noite, já evidentes a falta de quorum, e em
se tratando de matéria de extrema complexidade,
como tantas vezes aqui observou o Relator Senador João Menezes, peço a V. Ex~ que suspenda
a sessão, marcando uma outra para uma data
próxima. para que possamos todos tomar conhecimento do substitutivo do Relator, em primeiro
lugar; e em segundo lugar, para que possa a Mesa
organizar, também, as emendas que acabam de
ser lidas.
Na verdade, um projeto desta importância, de
tamanha significação, não deveria nunca ser vo_tado em regime de extrema urgência, como está
ocorrendo nesta casa~ PreCisamos ter um pouco
mais de cuidado, pensó eu, no exame de matéria
de transcendental importância para a vida do povo
brasileiro.
O que estamos aqui decidindo, sem dúvida nenhuma, é o destino das novas gerações brasileiras, multo mais do que das máquinas que estão
sendo construídas neste Pais. Vamos formar gerações de brasileiros, que estarão à altura das gerações de outros países, ou vamos formar brasileiros, daqui por diante, que terão 50 anos de
atraso, tal seja o erro que possamos ou não come·
ter no exame e na votação desta matéria. Eis
por que peço a V. Ex' que suspenda a votação,
para que se possa, então, numa nova sessão deste
Senado, examinar melhor a questão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não há questão de ordem a ser resolvida pela
Mesa. V. Ex' faz um apelo que, lamentavelmente,
a Presidência não pode atender, porque o Plenário, soberanamente, aprovou; por unanimidade,.

o regime de urgência urgentíssima, que é reguk
!~do pelo Regimento Interno. Nestas condições,
a__ sessão tem tudo para continuar, porque _estão
presentes mais de 11 Srs. Senadores em plenário.
Só por ocasião da votação, se aJguém não estiver
de acordo _com a posição simbólica dos Líderes,
é que poderá, então, haver, eventualmente, um
pedido de verificação. Por conseguinte, não tenho
como atender a V. ~
O SR. EDISON LOBÃO - Se V. Ex' me
permitisse, eu lhe pediria que ouvisse os Líderes
da Casa sobre o pedido que acabo de formular.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) yeja bem, nobre Senador Edison Lobão, não posso--ouvir os Líderes sobre uma matéria que já
está em tramitação, e que tem de seguir o rito
regbnental. V. EJc'l há de me permitir continuar
com a sessão, até que haja uma deüberação do
Plenário, oportunamente.
O SR. EDISON LOBÃO -

Não tenho outro

recurso, mas, se não estou enganado, V. ~havia
anunciado antes que suspenderia esta sessão, para que os Srs. Senadores tomassem conhecimento, pelo menos, do Substitutivo do Relator Nelson
Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência não fez a suspensão anunciada porw
que verificou que, de imediato, as cópias foram
distribuídas no plenário. Então, não havia necessidade de se levantar a sessão por alguns minutos.
Em discussão o projeto, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, o Substitutivo de
autoria do Relator Nelson Wedekin e as Emendas
de Plenário de no4 8 a 26.
O Sr. Carlos Chiarel.ll- Sr. Presid~nte, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra, pela ordem, o Sr. CarloS Chiarelli.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Sr. Presi~
dente, tomamos conhecimento do substitutivo
trabalhoso e trabalhado do Sr. Relator, das manifestações de preocupação e de interesse do Relator da Comissão de Constituição e Justiça. E verificamos que, logo depois dessas manifestações,
tivemos a apresentação de 26 emendas relacionadas. Quanto à complexidade da matéria é escusado dizer que já sobre isso se reiterou. A pergunta
que se faz, de natureza regimental, e em função
da realidade que estamos vivendo, é que há um
substitutivo de 44 artigos, decorrente de um outro
projeto de similar dimensão e profundidade e 26
emendas. Essas eme-ndas, segundo pude colher
na informação que fui buscar junto à Mesa, são
emend~ propostas ao projeto e não ao substitutivo. Mas, há quem me informe que algumas

delas já se destinam ao substitutivo. De infcio,
isso me traz uma grande dúvida. Primeiro, como
se faz com simultaneidade à apresentação do
substitutivo emendas ao s_ubstitutivo que, oficial
e formalmente, eram desconhecidas? Só por um
processo de telepatia.
Esta_ê_ a ·primeira indagaçâo que faço ao Sr.
Presidente, de quem gostaria de obter uma resposta. Como poderemos ter emendas ao substitutivo que, neste momento, acaba de ser formulado?
-Esta é a questão fundamental, sobre a qual
acabo de receber a informação do próprio Relator
de que há emendas ao substitutivo.

ó

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)

A Mesa informa que, ao contrário do que V. Ex'
foi informado, não há nenhuma emenda ao substitutivo.
O SR. CARLOS CHIAREUJ- A inform.:
ção é do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
A Assessoria está-me informando...
O SR. CARLOS CHIARELLI - É bom a
Assessoria conferir. Elas podem estar enunciadas
como estão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)

To das são ao projeto, nobre Senado. Só apóe
a discussão é que haverá emendas ou não ao
substitutivo. No momento, não há emendas.
O SR. CARLOS CHI.ARELLI -

Sr. Presi

dente, não vou discutir com a Mesa. Estou falandc
quanto ao mérito das emendas e a destinação
Que elas, formuladas, neste momento, devam s:=
destinar ao projeto é o que, pertinentemente, d~
põe o Regimento. Que elas tenham por objetiv•=
de mérito o conteúdo do substitutivo é_ que esto1
dizendo e estou bem informado para dizê-lo. tê isso que me causa, realmente, preocupaçã·=
quanto ao encaminhamento da matéria. Primeir(
porque, pela processualística, estamos-nos de
frontando com 26 emendas ao projeto e não v::!
mos ter a menor condição_à_e_conhecê-las, pc:u.poder dar o nosso voto de maneir_a_ CQnscient,e adequada Segundo porque, na medida em qu,elas _sejam vinculada ao substitutivo, no mérito
rigorosamente está criada uma situação de atrc
pelo regimenta] e processual sobre matéria tj,
tamanha importàn~ia.
Por tSso, Sr. Presidente, a meu ver, é da mai:::
absoluta valia, nesta hora, tomarmos as medid<:'l.:
cabíveis do Regimento, para que possamos su:::
pender a_ sessão, para isso ocorrendo que for r.c
cessário _em tennos numéricos, _a .fim de que a
Mesa possa ter condições de organizar a pa1_1_t-'1_
adequadamente, em função das emendas, e c
Relator eXaminá-las com o cuidado que" lhe é pc
culiar e podermos voltar a discutir de maneii.aprofundada e adequada a questão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Nobre Senador, a Presidência não tem como sue
pender a sessão enquanto houver número legal
para n:!antêwJa.
O Sr. Roberto Campos-Sr. Presidente, pe!:ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Tem a palavra V. Ex", pela ordem.
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relli. Só eu tenho dezesseis emendas ao substitutivo. Terido recebidO um texto provisório, apli-

cabe quando existem forças que querem antepor-se à vontade da minoria, não dando à minoria
a chance da negociação. A obstrução não cabe
quando isso não ocorre e, no momentO, não ocor-

quei-me a estudá-lo e produzi dezessels emendas

re.

ao substitutivos que, obviamente, não são ainda

Entáo, Sr. Presidente, em nome de tudo isso,
e eu entendo a posição de V. Ex", que não tem
um instrumento regimental para suspender a sessão, mas a Liderança não se oporia e não faria
esforço parã- que os Srs. Senadores permanecessem aqui, desde que, como V. ~bem sabe,
na segunda-feira, tenhamos a possibUidade de
discutir como se deve, com seriedade, com tranqüilidade, mas também corn· o espírito de civilidade que tem presidido estas reuniões que impõem uma paíticipação, mesmo quando se vai
perder.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Queria ape-

nas confirmar o que disse o Senador Carlos Chia-

so conhecimento da Casa. Parece-me que em
termos lógicos não faz muito sentido continuarmos a debater agora. Há emendas ao projeto original da Câmara e há: emendas ao substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) J\'\as as emendas ao substitutivo, nobre Senador

Roberto campos, s6 serão lidas Oportunamente
no turno suplementar. Por enquanto, foram anunciadas as emendas ao projeto.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -

Sr.

Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra V. &

O SR. fERI'IANDO HENRJQaE CARDO-

SO- Sr. Presidente, Srs. SénadofeS; êm Primeiro lugar, gostaria de dizer a V. Ex"s que esta matéria não está tomando o Senado de surpresa Esta
matéria está em tramitação há muito tempo. Fiz
questão de mantê-la em tramitação lenta, exatamente porql!e ela versa sobre problemas de importância nacional.
Em nenhum momento utilizamos os instrumentos de que dispomos-e que permitirain uma
apreciação rápida da matéria.
Quero deixar bem claro, para que não paire
dúvida, que o procedimento adotado fo~ ao contrário, como já disse o SenadOr Nelson Wedekin,
um procimento, primeiro, de que os senhores
senadores tivessem conhecimento da matéria; segundo, uma tentativa de composição em nome
do interesse nadona1 - e só este nos preocupa
-. e, terceiro, em nenhum momento a üderança
utilizou qualquer instrUmento, como nó pãssãdo
trant.as vezes contra nós foi utUizado, de votação
quase automática.
Ainda hoje -V. Ex~s são testemunhas- havia
número e a Uderança não se empenhou para
que houvesse uma votação no estilo de rolo compressor, porque não cabe.
Estamos discutindo essa matéria com a· malar
isenção e paciência - eu dirill- .:._ infinita por
parte do Sr. Relator e de muitos que estão envolVidos nesse processo.
Manteremos esta atitude, porque ela é correta.
Esperamos a compreensáo de todos os Srs. Senadores.
Sendo assim, Sr. Presidente, se todos_ os Srs.
Senadores tiverem o mesmo tipo de comportamento, creio que s6 teremos a ganhar se se puder
analisar com calma os textos que estão sen-do
distribuídos.
Tenho certeza de que muito do que foi apresentado pelo Senador Roberto Campos, pelo Senador Virgilio Távora e por outros- senadores, já é
do conhecimento do Relator. Boa parte dessa matéria já foi incorporada ao substitutivo.
Deixo claro para os Anais, para que se veja
bem que aqui há um procedimento correto. Tenho também a certeza e a expectativa de que
a essa corre~âo corresponda, daqui até a votaçà.o
final, uma atitude semelhante. O Senado da República está discutindo, com paciência, mas sem
obstrução. A obstrução é um instrumento que

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, pela Uderança do PDS.

O SR. VIRGÍUO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores.
As palavras serão curtíssimas, porque achamos
que não há mais tempo para nos alongarmos.
Somos· o mais insuspeito possível para nos pronunciar a respeito. É um testemunho que quere- mos dar do espírito de _compreensão, do espírito
de _c;ondl_i~ç_~o_que Fernando Henrique e Nelson
Wedekin, principalmente esses dois ilustres companheiros, tiveram no enc~minhamento desta
questão.
E somos muito insuspeitos, pois, Relator da
Lei de Informática, insurgimo-nos da maneira
mais caba1 contra esse projeto governamental que
veio aqui~ em muito má hora, ao Senado. Verá
V. Ex• que todas as emendas que apresentamos
têm, no inído, a ressalva de que são elas levadas
à apreciação do Plenário para melhorar algo que
nós achamos absolutamente inaceitãvel. Mas isso
não élide" a declaraçãQ aqui feita de que, realmente, se houve um projeto nestes últimos tempos
objeto de muita negociação, de muita transigência, em seu debate extraplenârio - este testemu~
nho ficamos muito satisfeitos em dar por parte
da Maioria -justamente foi o Projeto n" 24, de

1987.-

Com eStas _palavras, gostaríamos de pedir a
EX" que olhasse o Plenário; há os 11 membros
neCessários para a sessão continuar.
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de origem), de iniclatlva do Senhor Presidente
da República, que dispõe quanto à proteção da
propriedade jntelectual sobre_ programas para
computadores e sua comerda1ização no País e
dá outras providênda,_tendo
PARECERES, sob n• 3"3, de 1987, e oral,

- Da Comissão de Constituição e Justiça,
favorável ao projeto com emendas que apresenta
de nçs 1 a 6-CCJ; e
-De plenário, proferido pelo Senador Nelson
Wedekin, favorável ao projeto nos termos de subs-titutivo que apresenta.
(Dependendo de pareceres sobre as Emendas
de n?s 8 a 26,~de plenário.)
-2--Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nc 31, de 1987 - DF, que estima
a receita e fJXa a despesa do Distrito Federal para
o exercído financeiro de 1988, nas Partes relativas
ao Gabin~e do Governador, Procuradoria Geral
e Secretaria de Comunicação Socia1, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 25, de 1987,

da Comissão-- do Distrito Federai.

-3Discussào, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n~ 3-1, -de 1987 - DF. que estima
a receita e ftxa. a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988, nas partes relativas
às Secretarias do Governo e da administraçl:lo,
tendo
•
PARECER FAVORAVEL, sob n• 26, de 1987,

da Comissão

-Do Distrito Federal.

-4Discussão, em turno único, do ProJeto de Lei
do Senado n9 31, de 1987 - DF, que estima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federa1 para
partes relativas
o exercício financeiro de 1988;
às Secretarias de Finanças e Reserva de Contingência, tendo
PARECER,. sob n9 27, de 1987, da ComissãO
-Do Distrito Federal, favorável, com emendas que apresenta.

nas

-5-

V.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)A Presidência _constata realmente, atendendo ao
pedido de V. ~. que há, no plenário, menos de
11 senhores senadores e, em assim sendo, de
acordo com o § 4 9 do art. 180, irá encerrar a
presente sessão, convocando urna extraordinária,
a realizar-se segunda-feira, día I 6, às 20 horas,
com a seguinte

ORDEM DO DIA

2863

Discussâo, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n9 31, de 1987 - DF, que estima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federai para
o exercício financeiro_de 1988, nas partes relativas
às Secretarias de Educação, de Cultura, de Saúde
e de Serviços Sociais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 28, de 1987,

da Comissão

-Do -Disbito Federal.

-6-

(Em regime de urgência- art. 371, b,

Discussã.o, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n9 31, de 1987 ...,..... DF, que estima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 19B_8, nas partes relativas
às Secretarias de Viação e Obras e de Serviços
PUblicas, _tendo

DC Regimento Interno)

PARECER, sob n• 29, de 1987, da Comissão

-1-

.PRO.JETClDE LEI DA CÂMAAA
N• 24, de i 987. ·

Discussão, em turÍ'lo úniCo, do Projeto de Lei
da Câmara n9 24, de 1987 (n9 8551/86, na casa

-Do Distrito Federa], favorãvel, com emendas que apresenta.

2864
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-7Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 31, de 1987 - Df, que esfirila
a receita e fvrn a de$pesa do Distrito_Federal para
o exercício financeiro de 1988, nas partes relativas
às Secretarias da lndú_stria~ Comércio- e Turismo,
de TrabaJho e de Agricultura e Produção, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 30, de 1987,
da Comissão
-Do Distrito Federal.

-8Discussão, em tui'no único, do Projeto de ~ei
do Senado 0° 31 de 1987 - DF que estima
I

I

a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para

o exercício financeiro_ d~ _1988, na parte relativa
à Secretaria_ de SeQUJ!lnÇa Pública, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 31, de 1987,
da Corrüssão
-Do Dlstrito Federal.

-9Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

do Senado no 31, de 1987 - D~. que estima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988, nas partes relativas

ao Tribunal de Contas do Distrito Federa] e Receita e texto da lei, tendo
PARECER, sob n~ 32, de 1987, da Comissão
-Do Distrito Federal, favorável, com emendas que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 23 horas e 35
minutos)
ATA DA SEGUNDA REUN!AO
DA SUBCOMISSÃO, DA
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL,
ENCARREGADA DE INVESTIGAR
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
DA CONCORRJ':NOA INTERNAOONAL 0-1/87,

REALIZADA PELA CAESB,

-

PARA AS OBRAS DE DESPOLUIÇÃO
DO LAGO PARANOA

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte
e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta
e sete, reuniu-se a Subcomissão sob a presidência
do Senhor Senador PompeU de -Sousa, com a
presenç21: dos Senhores Senadores Edison Lobão
e Mawicio Corrêa, registrando, ainda, o comparecimente dos--Senhor-es:-Sanador-Melra- Filho; {)eputa do Sigmaringa Seixas, Deputado Augusto
CarvaJho, Doutor Paulo Nogueira Neto - secretário do Melo Ambiente, Gência e T ecnblogia do
Governo do Distrito Federal e do _Doutor Benjamin
Sicsú - Ex-Coordenador da Coama/DF. Deixaram de comparecer por motivo justificado, os senhores Senadores Chagas Rodrigues e SaJdanha
Derzi. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os traba1hos 'i esclarece
ao plenário que a r'eunião destina-se a ouvir o
depoimento do Dout?r Belijan:tin Sicsú, a quem
concede a palavra. Depois da exposição de Sua
Senhoria, usaram da palavra para interpelar o orador os Senhores Senadores Edison Lobão e Mauricio Cófrêã. A segUir, a Presidência agradece o
comparecimento de todos e, em ·especial, do
Doutor Benjamin Sicsú, enaltecendo a brilhante

exposição de Sua Senhoria, a- qual foi de grande
valia para os trabalhos da Subcomis$ão. O inteiro
-teor dos trabalhos será publicado no Diário do
Congresso Nacional após a tradução das notas
taquigráfic:;as e o competente registro datt1ográfico. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos. E, para
-cOnstar "eü, Luiz Cláudio de_ Brito, Secretário, lavrei
a presente Ata que lída e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. -Senador Pompeu de
Sousa, Presidente.
ANEXOÂATADA2•REGNIÃO, ORDINÁRIA, DA SGBCOM!SSÃO ENCARREGADA
DE INVESTIGAR POSSfvEts IRREG{}L4,RIDADES NA CONCORRÊNCIA INTERNA-

GONAL 01/87- CAESB, REAUZADA EM
24DESETEMBRODE 1987,ÂS J5:30HORAS, INTEGRADO APANHAMENTO TAQGIGRÁFICO, COM PGBLICAÇÁO DEVIDA11El'iTE AGTORIZADA PELO PRE:SIDEIYTE
DA SGBC0/1/SSÃO, SENADOR POMPEG
DESOGSA
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Está aberta a segunda reunião da Subcomissão
da CAESB, constituída no contexto da Comissão
·do Distrito Federal do Senado, para examinar as
denúncias de irregularidades referentes às abras
projetadas para a despoluição do Lago Paranoá.
Dispenso a leitura da Ata, que foi distribuída
a todos os presentes. Se houver alguma observação, que seja feita agora para que conste da próxi.r:na. (Pausa.)
,
Não havendo nenhuma observação, vamos à
Ordem do Dia prevista para hoje, que é a audiên- cia do Engenheiro Benjamin Sicsu, ex-Superintendente da COAMA, que chamo à- Mesa para
prestar o seu depoimento.
O Engenheiro Benjamin Slcsu é o primefro depoente que convidamos para os trabalhos desta
Subcomissão, a quem vou dar a palavra para que
_f!l_ç_a inicialmente, como é de praxe, sua exposição,
finda a qual será interrogado pelos membros des!_a Subcomissão.
Com a palavra o Engenheiro Benjamin Sicsu.
O SR. BENJAMIN SltsU - Sr. Presidente, Sr.
Relator da_ Subcomtssão,__Srs. Senadores, é_ uma
grande honra" estarmos ã.qui para traier mais aJgumas informações em relação ao nosso Lago Paranoá.
Vou tentar fazer algumas colocações no sentido
do que é a minha visão do lago. Projetada a obra
ela -não --Vai .atingir-a. _fm.a!idade -de -despoluição
e em s_e falando de tratamento de esgotos demésticos, essa alternativa não é a melhor, não é a
mais barata e, adicionalmente, essa obra- apresenta no curso da sua existência uma discrepância de valores financeiros bastante grandes.
Vou começar a minha exposição tratando da
questão financeira e, para isso, fiz um roteiro da
exposição e vou deixar inclusive na Subcomissão
urna série de documentos, que vã.o afirmando,
__fonvalidando as afrrmações que farenlos ao longo da exposição.
Em relação à questão financeira, foi colocado,
nos últimos tempos, pela imprensa, que essa obra
valeria, em 1985, 40 ·a "45 iliilhões de dólares
e, hoje, o valor está em 156 milhões de dólares.
No depoimento do Presidente da CAESB aqui
na Comissão, foi afirmado que essa variação era
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em função, principalmente, de duas condições:
lfiídalmente, a primeira licitação só tratou de equipamentos; só foram licitadas equipamentos. Em
segundo lugar, no período entre a primeira e a
segunda licitação, houve uma variação dos índices de preços da construção civil, muito superior
às variações de dólares.
- E_$a- obra, depois de aprovada, em 1980/81,
a mecânica de licitação adotada pela companhia
foi, inicalmente, a compra dos equipamentos, qu.::
foram licitados em 1983. O primeiro relatório que
vamos deixar para a Subcomissão ê o relatório
final da comissão de llcltaç:ão inclusive com o~
valores, ou vencedores da obra. Foram 4 empresas que ganharam e a obra foi dividida em 4
lotes. Os equipamentos em 1983/85, quando findo o resultado da licitação, va1iam 20 milhõe;;
de dólares. Adidonalmente a obra tinha essa dim.
mica; seriam licitados os equipamentos, depof":
a construção civil e a montagem. Isso em 1983
ãrfo em que foi realizada a licitação e o resu!tadc
final da ata da comissão de licitação, a comissão-:
demorou para fazer a aná1ise, as empresas conv;:
lidavam as propostas e estas estavam válidas m(
setembro de 1985: Os valores de 1983 equi'-;;::
lentes a 1985, a forma de correção era pelo fndic,Geial de Preços; o equivalente em dólares err
1985 era de 20,7 milhões de dólares. Essa obi-~
foi totalmente orçada, várias vezes, desde 198:".-:
e apresento aqui, inclusive, o orçamento de s~
tembro de 1985.
O SR. EDISON LOBÃO - Em ) ~&5 eram 2C
milhOes de dólares, e em 83, quando foi f~it,
a primeira propOsta, em dólares?
O SR BENJAMIM SICSU - Essa obra v,;;.
em_ 1983 o equivalente a um pouco menos G.
20 milhões de dólares; vou trazer depois um gráf;
co. O incremento das várias moedas ao lon.:;:•
do tempo foi diferenciado. Essa obra, quando f·-:licitada em 83, seus preços foram colocados tü
cruzeiros para a parte nacional, e a parte impor
tada,_ que equivalia a 28% do valor da obra, deequipamentos, eram em francoS irãriceses e Cf1
dólares. Fazendo a somatória de todos esse vale
res e referenciando uma (mJca moeda, eles valliu1
20,7 de dólares, em setembro de 85. Para fm-:-:todos os cálculos flx_ei-me em setembro de 6'
e em junho de 1987, porque o Orçamento qu=
temos é o de setembro de 85 e o resultado ri.
comissão de licitação foi anunciado em junh•
de 85; embora as propostas tenham sido apreser.
tadas em 83, e,sses resultados só foram finalizadc;.
em junho de 85; -por ISSo-esiou Usando Os dadc.
de setembro de 85, para dar uma base de comp~
ração. Es-se orçamento foi feito pela Seebla, .
mesma empresa que fez o projeto civil da oU1'
o projeto de concepção técnica da obra. Logic::
mente em função disso, não estamos levand•
em ·consideração os passiveis erros de orçamer
to, por que se:_ eles _foram cometidos nessas piailhas, eles vão estar referendados a_ err:C)!i: de proj~
tos que seriam muito mais sérios do que os erre.
de orçamento em si. A empresa Seebla fez Lu
orçamento e o resultado deste para as duas est.
ções, na época:, para a Estação Norte eram 6
bilh~es de cruzeiros, e para Estação Sul83 bilhrS·:
de cruzeiros; esses valores transferidQ_s para- d6!,âa época davam um custo de 18 milhões de d6l.
res à construção civil e mais 1,7 milhOes de dó!r-
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res à montagem. Quando se falava em 44,3 mi·
lhões de dólares, estava-se falando em equipamento, êtn construção civiJ, em montagem e no

lucro das empreiteiras que iriam fazer a construção e a montagem. Logicamente não haveria lucro sobre a compra dos equipamentos, na medida

em que os equipamentos foram comprados pela
empresa. Foi a forma de licitação adotada em
1983, que vigia até 1985. Esses valores são em
dólares. .t:-ham frisar que no contrato, - e vou,
inclusive, deixar aqui também o próximo docu-

mento, que é o edital de licitação que não foJ
colocado- ele não foi licitado, mas todo o edital
de licitação que foi preparado e aprovado, segundo todas as normas do BNH Bird, para fazer a
construção civil e a montagem, referenciada ao

orçamento, e todas as garantias de funcionamento de equipamento, todas as garantias de colocação, todos os impostos já estão colocados nesses
valores, que induem impostos, fretes e incluem
a garantia de funcionamento, ou seja, a obra só
seria aceita quando estivesse em dperação. Em
I 987 essa obra foi licitada de uma vez só, ou
seja, o licitante, o vencedor teria que entregar todo
o serviço, teria que comprar os equiPamentos,
fazer a montagem e a construção civil. E esses
valores, à época, em 1985, deram um total real
de 144 milhões de dólares. Cento e dnqüenta
e seís milhões de dólares é o valor do dia da
abertura da licitação, de 1O de junho, que é diferente do valor médio mensal. Hâ que se fazer
essa diferença.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Eu interromp'eria o expositor a fim de convidar
o Presidente da Comissão para- ocupar lugar à
Mesa. AUás, deveria ocupar a Presidência, mas,
no momento, o que está fLificlonando é a Subcomlssão.
O SR. BENJAMIM SfCSQ :...._ Neste S~gürl<fo
gráfico, Srs. Senadores, estamos apontando as
variações de preço havidas nas várias moedas,
entre setembro de 1985 junho de 1987, ou seja,
num período quando estava validada uma licitação de equipamentos, de um orçamento firme
de construção cMl, montagem e lucro da empreiteira e da data em que foi aberto o edital de segunda licitação. Nesse período, as várias moedas tiveram indice de variação diferenc_iados: o dólar teve
um incremento de 433.86% Oo período; a OTN
teve uma variação de481% e a coluna 15, da
Fundação Getúlio Vargas, que é a que faz a modifi·
cação dos preços de máquirlas,- equipamentos,
de bens de produção, que tem uma variação de
515%. A coluna 33 teve uma variação de 591%
e o fndice nacional de constru!;ãO civil teve uma
variaçáo em 709,06%, entre a data de setembro
de 1985 a junho de 1987. Então, o que fiZemos?
Tentamos fazer uma pequena simulação sobre
esses valores, nas mais variadas possibilidades
de variação, para saber que valores dariam na
data de junho de 1987, que é o nosso terceiro
gráfico.
Então, pegamos a primeira hipótese, ou seja,
o valor desta obra e fizemos a transposição em
dólar e vem o mesmo valor 44.3 milhões de dólares. Neste gráfico, em tamanho reduzido, deu o
mesmo valor. Se usarmos a moeda OTN, ou seja,
se pegarmos esses valores, em cru~ iras, de 1985,
se corrigirmos pelo valor da variação da OTN

até junho de 1987 e fizennos a conta em OTN,
vamos ter o equivalente em dólar- estou pegando o dólar por ser uma moeda s6 e eu poder
me referendar - de 48.3 milhões de dólares,
ou seja, essa obra calculada em cruzados, nessa
época, de setembro de 1985 e transposta até junho de 1987, pela variação da OTN, vai dar um
v.alor equivalente ao dólar, hoje, de 43.8 milhões
de dólares.
Se fizeimos esta conta: levando em consideração o índice nacional de construção cívü, que
foi o maior índice de aumento - 709.06% trazendo essa mesma obra para esta data, indusive faZeriào o cãlculo do lucro sobre a totalidade
de construção civil e equipamento, fazendo a sir;nulação nas condições da licitação atual, ou seja,
empreiteira- compra o equipamento, faz a construção civil e montagem e tem um lucro que é
sobre o total - vamos ter um valor de 73.5 milhões de dólares.
. O valor da licitação aberta, como disse, foi de
144.3 milhões de dólares, com um valor único
para o dia da abertura da licitação de 156, porque
temos que pegar os valores médios mensais, pois
nenhuma dessas moe-das conseguimos transpor
diawa-dia; são- pot valores médios mensais. Fiz
um cálculo do que estou considerando a alternativa m21is correta, isto é: transportar cada uma
das suas subpartes pelos seus próprios índices
de correção. Por exemplo: o equipamento custava, na época, 20.7 milhões de dólares. Esse equi·
pamento era 28% Jmportado e 72% comprado
no mercado nadonaJ. Então, frz a parte importada
corrigida pelo próprio dólar e a parte nacional
corrigida pela coluna 36 da Fundação Getúlio
Vargas, que é a coluna que faz a transposição
desse tipo de equipamento; que são motores,
bombas,_ geradores, máquinas e equipamentos
industriais desse porte.
Quanto _à construção civil frz a transposição de
custos, para agora, pelo índice nacional de construção civil, pelos 709.6%. A parte de montagem
frz a transposição, para a data de hoje, pela coluna
15, que é a coluna que faz o índeci de aumento
de preços de guindastes, de máquinas pesadas,
que são os equipamentos mais utilizados para
poder fazer a montagem.
Logicamente, todos sabemos que a mão-deobra não teve um aumento nos mesmos índices
que tiveram esses componentes de materiais, Jow
goMo fiz a separação nesses Vários índices. Poderia ser feito uin ·estudo mais aprofundado, e, tam~
bém poderia subdividir na construção civil e na
montagem o _que seda componente de mão-deobra e componente de equipamentos. Haveria
tohdiçóes de se fazer, mas faz pelo maior; e fazen~
do pelo maior, temos essa alternativa. de 59:8
milhões de dólares.
Ess"a obra é ex.9.tamente _a mesma que foi licitada com seus equipamentos, em junho de 1983,
cuja licitação foi concluída .em julho de 1985 e
que tinh~ valores vá1idos assinados pelos emprei#
teiros em setembro de 1985, COnfOrme o documento 1, de"20. 7 milhões de dólares, cuja construção civil, no _orÇamento, era 18, montagem era
1.7 e colocamoS o BDI de 20% em·dma da constJ:ução civil e montagem, nessa primeira hipótese.
Tudo fssO, traZido nas mais variadas possibilidades possíveis temos este quadro, ou seja, uma
hipótese que não é verdadeira, daria os próximos
44.3 milhões de dólares; numa hipótese que con-
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siderei a mais realista 59,8 milhões de dólares;
e na hipótese da licítação, 144,3 milhões de dólares.
Acho que é possível, rieste -momento, logicamente, e algumas pessoas vão poder fazer outras
simulações e essas simulações, inclusive, podem
ser feitas com a data de outubro de 1985 Ou
até de novembro de 1985. Aliás, novembro de
I 985 é uma data muito interessante, porque, nessa data, foi assinado um contrato, que tem o nome
de convênio, porque vinculava com empresas públicas, com ministérios. Por isso passa a ter esse
nome esse contrato assinado entre o Governo
do Distrito federai, o Banco Nacional de HabitaçãO, o Banco Regional de Brasiiia, a Secretaria
de Serviços Públicos e o atual Governo, dando
um valor tota1 de seis milhões e novecentas mil
UPC para a realização da obra. Na verdade, esses
seis milhões e novecentos mil UPC eram para
fazer tudo isso e mais alguns interceptares, que
seriam os interceptares de trazer o esgoto do Guará e do Núcleo Bandeirante até as estações. Se
retirarmos a parte dos interceptares de trazer o
esgoto.do Guará até o Núcleo Bandeirante e até
às estações, se nós retirar_mos a parte dos interceptares, ou seja, 6.3 milhões de OTN nós vamos
chegar a esse valor equivalente de 44, 45 milhóes
de dólares. Em novembro de 85 esse contrato
tinha exigências, obrigações, taxas de juros, tudo
que um contrato tem. Ele não era um "convênio
guarda-chuva", era um convênio objetivo. Uma
obrigatoriedade entre as partes de realização dessa obra de financiamento da mesma em sua totalidade, ou seja, na parte de obras, de equipamento,
de montagem e de lucro.
logicamente, toda essa obra não resolveria a
poluição do lago porque havia, mais de uma parte
que era fundamental para resolver tal problema,
segundo essa concepção, que era comprar e fazer
todos os interceptores do Lago Norte e do Lago
Sul, todas as redes de coletas dos interceptares
dos Lagos Norte e Sul para poder conduzir esses
esgotos para a estação" de tratamento.
Esses interceptares do lago Norte e do Lago
Sul, em 1983, foram orçados em 6 milhões e
400 mil UPC. Esse. projeto era tão efetivo que
o Governo do Distrito Federal pediu para o Sena·
do aprovação para poder se endividar junto ao
BNH a fim de realizar a obra. Esse pedido de
financiamento foi analísado e enviado pelo Governador Omellas para o Presidente da República,
na época João Baptista Figueiredo, que enviou
para o Senado, o qual, em úJtimo trâmite, aprova
a Lei n 9 7279, de 1O dezembro de 1984, que
dava autorização para o Governo do Distrito Federal se endividar até o limite de 9.4 79.790c000 l.rPC
junto ao BNH para poder rea1_~r a obra que era
·éSSa pãrte -mais os interceptares, os encanamentos, etc.

Ess~s duas partes, na época, dariam
12.000.000 de UPC. a somatória dos 6.500.000
com os canos, que era 6.400.000, alguma coiSa
assim. O endividamento é porque o BNH não
financia a totalidade da obra. O BNH financia partes separadas, dependendo do tipo da modalidade. Essas autorizações foram dadas e indusive
o último documento fel enviado pelo Ministro Delfim Netto, na época, ao Goveritador Omellas, onde ele dá consonância da aprovação, na época,
com uma alternativa financeira.
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Para se realizar essa obra, mesmo dentro desses valores, havia cinco perspectivas de desem-

bolso ao longo -dos meses. Ele aprova uma delas,
inclusive, na sua documentação, deixa bastante
claro que essa obra incluía sua totalidade, como
diziam os anexos, para resolver o problema da
poluição do Lago. Esse é mais um documento

que se deixa aqui. Inclusive, todos esses documentos. a própria carta do Ministro Delfim Netto,
na época, dizia que esses documentos estavam
nos conformes do BNH, do Banco Mundial, etc.
Ehtão, foi urna obra que cOm os conformes do
BNH, do Banco Mundial, etc, teve uma modalidade de aprovação em 1983, adotada pela diretoria da época totalmente legal. Essa modalidade

chegou a esse valor, depois foi cancelada: chegou,
inclusive, com a aprovação do Senado dos valores
financeiros, com a autorização para que o Gover-

no do Distrito Federal pudesse se endividar e,
com todas essas aprovações, chegou, nessa ú1tima licitação, a esse valor e nós aqui temos os
mais variados índices de projeção.
Logicamente, outros economistas vão achar
que há algum critério melhor para se transferir
equipamento daqui para cá. Nós não temos a
pretensão de considerar esse estudo conclusivo,
mas ele indica que se eu pegar a· pior-situação,
que foi a apontada aqui naquele depoimento da
Comissão do DF do Senado, pelo Presidente da
Caesb, ou seja, pegar a construção cMI, a montagem e os equipamentos e trazê-los colocando
BDI em cima de todos esses três valores pelo
maior índice, eu chego a 73,5 milhões de dólares.
Se eu trouxer para o que eu considero menor
numa hipótese errada, nós vamos trazer 44,3 milhões de dólares, que era se trouxesse pela mociificação dólar. A partir da~ nós temos várias alternativas oscilando. Eu inclusive, no estudo que estou
deixando aqui, fiZ umas simulações além dessas
que estou apresentando no quadro, considerando, por exemplo, a montagem da construção civil,
só colocando BD! em cima, deixando a montagem separadamente como se fosse contratação
de um serviço, e as outras várias possibilidades
que sempre vão oscilar entre 44 milhões de dólares e 73,5 milhões de dólares.
Na realidade, a mesma obra, licitada de duas
maneiras diferentes, levando em considerações
as variações monetárias, ela rea1mente. apresentou valores díscrepantes. Ccii1Sidero que o valor
correto para raciocínio é esSe valor de 144. Por
quê? Porque no contrato que foi assinado é apresentado que a obra era no valor de 115 milhões
de dólares, mas tinha a perspectiva de poder ter
mais um aditivo de até 25% de correção em obra.
Vinte e cinco por cento de correção em obra_,
para uma obra que já tinha sido extremamente
orçada, extremamente analisada, extremamente
concebida; adicionamos esse valor de 25%, que
está no contrato, chegando a um valor tota1 de
144,3 milhões de dólares, o valor médio de junho,
porque o valor 156 é só o valor atingido no dia
10 de junho.
Essa é a discrepância fmanceira que achamos
bastante importante ser esclarecida, Trouxe aqul,
adicionalmente, um documento da Caesb, entregue a vários Parlamentares, com a cronologia da
obra, no Documento 23, onde, segundo a Caesb,
na data de julho de 1986_ são açiOntadas as pessoas que participaram de uma reunião que aprovou esse novo orçamento, ou seja, as pessoas

que participaram da reunião que aprova os novos
dados básicos e os novos orçamentos, que foram
as modificações. Estou deixanQo aqui também
esse documento,
Por ú1timo, estou trazendo um documento, que
é_ uma _lei federal, de 28 de _novembro de 1985,
_cujo Decreto n9 92.008_ dizia que "toda obra que
~trapassasse dols milhões -de ORTN, da tWoça,
precisaria ter a aprovação direta do Presidente
da República". As regras baixadas pela Seplan
~e diz o decreto que a Seplan precisava, então,
dar opinião nessa provação - na data de 23
de julho de 1987, ou seja, anteS de_ se abrir as
propostas da licitação, elas são bastante claras
~quando exigem que para a Seplan analisar essas
propostas, ou seja, as que ultrapassem dois milhões de OTN essas propostas precisam vir a com-panhadas do estudO-do impacto arribiental da
respectiva obra, para esse estudo de impacto ambiental ser um instrumento necessário para que
a Seplan possa analisar a perspectiva de conduzir
ao Presi_dente da República ou não a perspectiva
de assinatura dessa obra.

Da parte financeira - sendo bastante breve
- era a colocação que gostaríamos de apresentar, reafirmando mais uma vez, para finalizar: as
formas de licitação foram diferentes, a obra é exatamente a mesma em equipamento e em tudo,
inclusive os vencedores da licitação, e há wn fato
interessante: a obra de 1983 teve vencedores de
licitação dos equipamentos, eram quatro lotes.
São esses quatro fornecedores que ganharam em
1983, .cuja licitação só foi concluída em 1985;
são eles os mesmos fornecedores dos equipamentos para a atual licitação. Lote a lote, são
as mesmas empresas fornecedoras de equipamentos, o que _caracteriza mais a similaridade da
obra.
Então, essa obra cOncebida da mesma maneira, licitada de duas formas direrentes, trouxe
valores diferenciados; inclusive eu, na minha concepção, sempre acho importante fazer as licitaçõ_es parciais, quando o Estado pode fazer, porque
com isso o Estado não paga lucro em cima, simplesmente, de uma compra de equipamento. Se
fizermos a li9tação pelo todo, logicamente a empresa vai cobrar o seu lucro, wna taxa fixa, 20%,
por exemplo, sobre a totalidade, inclusive sobre
a compra do equipamento. Na medida em que
o Estado compra cliretamente o equipamento,. a
sua subparte, e entrega depois para aJguém fazer
a montagem final, há uma redução bastante grande de custos.
Nesses últimos dias, lendo, anteontem, uma
matéria de Jânio de Freitas na Folha de S. Paulo, teve uma licitação da Rede Ferroviária Federal,
que também teve uma discrepância bastante
grande de preços, e_ a Rede Ferroviária Federa1
está- parece-me- adotando a sistemática nova
de comprar areia, pedra, corriprar a subparte, e
contratar simplesmente a execução da obra em
si, porque está dando multa diferença, na medida
em que ela contrata a obra por wn todo._
Fina1izando, os documentos que vamos deixar
aqui na Subcomissão são bastante claros, na medida em que OS orÇamentos de 198!) incluíam
a montagem também, é bastante claro que a
construção civH e a montagem seriam feitas com
garantias de funcionamento, o que leva a ser exatamente o mesmo tipo de obra.
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Sr. Presidente, deixarei,_ então, toda essa sêrie
de documentos que saíram um pouco de ordem,
mas estão todos numerados. Fiz também cinco
.relatórios sintéticos dessa apresentação que fizemos, nomeando as várias informações que demos. Disse, inicialmente, a V. Ex!' e faria a colocação de que, na minha opinião, essa obra não
despoluiria o lago. Faço-a agora. Fizemos um
mapa, mostrando_ _o que é a Bacia do Paranoá.
Logicamente, o que acontece em Ceilândia, em
Taguatinga, em Sobradinho não tem infiuência
no lago Paranoá Este lago foi feito com três objetivos básicos: paisagismo, recreação e dizem, também, com o objetivo de melhorar o microclima.
Discordamos desse objetivo do microclima e vamos explicar o porquê. Mas há uma questão da
qual temos que ter consciência. Brasília terá no
seu futuro, enquanto existir, problemas com o
lago, porque ele foi colocado abaixo da cidade.
Na medida em que o lago foi colocado no ponto
mais baixo da Bacia, tudo o que acontece nessa
região mais alta vai se transferir para o lago. Qualquer tipo de poluição vai chegar ao lago. Então,
esse problema que já vem de Brasília_, desde a
criação do lago, vai se colocar ad aetemo. Eu
diria qUe se tivesse sido feito um estudo de impacto ambiental, quando da construção de 8rasJ1ia,
se tivessem visto os pontos ambientais, dificilmente se teria colocado um lago abaixo da cidade.
Já é conhecido no mundo toda a problemática
que há em se colocar um lago abaixo da cidade.
Que tipo de poluição chega ao lago? Por isso,
eu disse que esse projeto não iria despoluir. temos
poluição -de _esgotos domésticos. Há um projeto
que cuida da poluição de esgotos domésticos,
a ampliação e a modernização das estações de
tratamento, que são para tratar do incremento
dos esgotos domésticos ao longo do tempo.
Tem os também os esgotos industriais. Esse
projeto não trata dos esgotos industriais. Diferentemente da época de 1978, ou seja, quando foi
concebido o projeto para 1978, já tínhamos uma
série de problemas com esgotos industriais na
regláo do setor de indústria, na região do Núcleo
Bandeirante, citando usina de asfa1to, que estava
funcionando fora de condições, e fábrtcas. Nos
Ultimas tempos, o órgão ambiental daqui tem notificado uma série _de_ indústrias por problemas
de poluição e várias delas ttansmissiveis via hídrica que acabam caindo dentro do lago.
TemOs o problema dos esgotos hospitalares,
que precisam ser tratados diferentemente. _Não
podem ser colocados diretamente na rede, necessitam -·de tratamento dife_re_nGiadQ, porque tanto
a poluição sólida como a líquida desses esgotos,
que são viróticos, precisam ter um tratamento
especial, inicialmente, para depois serem conduzidos ao tratamento igual aos outros esgotos.
ESgoto da _Universidade, O que tratamos na
Universidade? Trata-se de uma Universidade em
que são conduzidas 1..1ma Série .d.e experimentos.
Esses experimentos não têm tido um tratamento
especial nos seus esgotos. Por exemplo: experi·
rnentos_com metais pesados, experimentos com
radioi_s6topos, experimentos com isótopos nucleares que vazam, vão pelos canais normais de
escoamento e ªcabam cheg~ndo no lago.
Quando trata-mos de esgoto doméstico ainda
temos, atua1mente, tecnologia um pouco simplificada quando entramos nos esgotos quimicos,
nos esgotos de inseticidas, de pesticidas, esgotos
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associados com o uso agrícola. a questão fica
bastante complicada, porque além de o tratamento ser muito mais complicado, há alguns casos
em que não há tecnologia, e temos, aqui, esgotos

por escoamento supertlcial de áreas agrlcolas, como exemplo temos a Vargem Bonita. Toda a Vargem Bonita, I e ll, fica dentro da Bacia, inclusive
ano a ano vêm ganhando índices, que são prêmios de maior produtividade e de hortigranjeiros;

ar onde se tem uma produção rorte de hortigranjeiros temos, associadamente, o uso, dentro da
tecnologia atual, de inseticidas, de pesticidas bastante grande, que acaba carreando ao lago.

Além desses dois, temos, agora, uma Influência
do combinado agrourbano, que tem um grande
pedaço dentro dessa bacia de decantação; é dessa bacia que acaba chegando até o lago Paranoá.
Em último lugar, as grandes áreas gramadas
sofrem adubações, o uso de inseticidas ou pesticidas e também temos a poluição por assoreamento.
Hoje, a faixã do lago que existia - inclusive
está aqui no des.enho, o lago original de 1957,
- já não é bem mais assim, porque nas suas
pontas de entradas, a norte e a sul, grande parte
dessas áreas já foram assoreadas; há matérias
que não vêm tendo um bom trato, a erosão das
mesmas por utilização urbana ou rural vai, através
dos córregos, chegando e se depositando ao longo do lago, diminuindo sensivelmente sua faixa.
O lago, que vai ser problema ad aetemo, para
ser despoluído, ou para atender aos objetivos de
recreação, precisa atender ao controle de todas
poluições. Este projeto, simplesmente trata do
controle da poluição por esgotos domésticos inclusive como vou colocar daqui para frente e de uma população de 700 mil habitantes, quando já há projetes aprovados para 1 milhão e 700
mil. Ou seja, nem de todos os esgotos domésticos
ele trata.
Mesmo falando-se de tratamento de esgotos
domésticos, é de se salientar, por exemplo, a_ Vila
Paranoá que nunca foi uma ínstalação oficial,-ou
seja, um assentamento oficializado. EnNtão, esse
projeto não tratou de coletar e tratar esses esgotos
que estão dentro da bacia. Quer dizer, os esgotos
da Vila Paranoá não estão dentro dessa concepção que agora foi.aprovada neste projeto licitado.
Embora a nível de poluição ela existe e é proporcional ao número de pessoas habitantes e do
grau de condição de vida dessa população significativa, de 40 mil habitantes, como as outras ocupações irregulares que existem ao longo do Plano,
ao longo dessa bacia e que não estão indufdas
---rt<:)j5ffijeto. Acho que é fundamental, quando se
faz um projeto, que se veja a realdiade da vida
e se é ofiCial ou não determinado assentamento.
Este projeto nao vai atingir nenhum desses objetivos. Não trata os esgotos industriais, hospitalares, especiais, rurais- e aqui temos um problema bastante sério.
---Através do Núcleo Rural Vargem Bonita I e IL
temos os esgotos rurais, jogando insetfcidas que
não têm tecnolog[a de tratamento, e por isso
criam problemas de poluição não-controlável,
que podem trazer danos irreparáveis. na medida
em que essa agricultura vai se-nc:~S cada vez mais
intensiva. Inclusive, agora, temos esse projeto copiado e reproduzido, através dos combinados
agrourbanos, que estão, também, vertendo para
a bada.

Dissemos, no início, que, se tivéssemos um
estudo de impacto ambiental, não colocaríamos
esse lago abaixo da ddade, visto que, para fins
climáticos1 não há respaldo na afirmação de que
esse lago atinja o microclima de Brasília; pode
atingir o da beira do lago, de uma faixa de 200
ou ~po _metros mas, em relação ao microclima
de Brasília não. Por quê? Porque a quantidade
de umidãde propiciada pela vegetação, que foi
substituída pela faixa dáguas é maior do que a
faixa dágua; em segundo lugar, essa umidade
também é proporcional ao efeitos dos ventos, e
os ventos em Brasi1ia, preponderantemente, vertem do Norte para o Sul. Então, esse lago, em
relação ao microclima, tem um efeito muito maior
na faixa onde não há população, do que na faixa
onde há. Então, o efeito de microclima é bastante
pequeno, é bastante desconsiderado. Inclusive
em vário~s debates na UnB, isso já foi bastante
comentado. Nos últimos dias, o pessoal do Instituto_ de Metereologia, na discussão da seca, fez
várias vezes a afirmação de que o lago, em reJação
ao microcüma, tern um efeito bastante pequeno.
Com relação ao paisagismo, logicamente, não
temos nada a comentar, mas em relação ao processo de recreação, para o lago poder estar em
condições de ser utilizado para isso, todos os objetivos vão ter que ser atendidos. Esta a segunda
colocação importante.
Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre
a concepção do projeto: esse projeto vem dentro
de uma fase de concepção, quando a gente tem
~e tratar a questão do esgoto, da água de wna
maneira global. Qual é a concepção que está ainda hoje vigente? É a de todos os desejos dessa
bacia serem acumulados na beira do lago, serem
tratados. e essa água tratada seria jogada ao largo
e, depois, viria a compor o lago São Bartolomeu,
este lago São Bartolomeu, que está indicado aqui,
é que depois iria ser o grande manancial de água
para a ci~ade. E, então, usando um aspecto mais
grotesco, ou seja, um dejejo do Guará seria transportado para a beira do lago; lá seria tratado por
esse método _que nós vamos depois apontar, porque tem uma série de questionamentos e esse
dejeto, então, iria fazer parte da massa líquida
do lago. Dessa massa líquida do lago ele viria,
por gravidade, atê compor o lago São Bartolomeu
onde, então, teria um tratamento. Desse tratamento, seria bombeado para Ceilãndia, Taguaw
tinga, Gama, Samambaia e toda a região de cresclmento de Brasma. É um passeio bastante grande para esse dejeto que, dentro dessa concepção,
podia fazer um passeio menor nesse objetivo de
atender à qualidade da água.
Enquanto- trabalhávamos num órgão ambienw
tal, como ecólogos, sempre falamos que éramos
contra a utilizaçao do São Bartolomeu como manancial de água para BrasíJia, porque nós temos
--e esse ma-pa--esta ·em escala -nós temos
o rio Areias aQui. Esse rio, na confluência cofn
o rio f1acacos, prod~ um represamento bastante
razoável, produz uma quantidade de água de 15
m 3/seg., ou Seja, 3 vezes a quantidade de água
que hoje Brasflj,a consome.
_
se-você CoJ6car 3, vezes a popúiação que hoje
Brasília tem, sem dúvida - e _esse .manancial
- seria viáVel para isso - os problemas de Brasilia
não vão ser de água - vão ser de emprego e
eJ!l outros setores sociais.
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Mas quais são as vantangens em reJaçao a esse
manancial? Qualidade de água! É a mais importante, pois qualidade de água é qualidade de vida.
Para o ser humano é fundamental a água, é o
principal, é o limitante. Então, quando melhores
forem as condições dessa água, melhores condiw
ções de vida para a população. Essa é uma água
tratada de dejetos agrícolas, rurais e orgânicos,
tratados por diversos métodos, com a utilização
de produtos químicos que, depois, vão ser reutilizados. Enquanto aqui a á.gua é totalmente Impura.
Essa aqui está maís perto do centro de consumo
do que esse lago, está numa cota mais alta do
que esse lago, tem custo de bombeamento, por
conseqüênda, menor e tem custos de desapropriação extremamente menores.
Um dos documentos que eu estou entregando
aqui é o documento oficial da Caesb em 1982,
quando aquela empresa, alegando que o lago
não era necessário, entrou na Justiça dizendo que
não queria mais a desapropriação de todas essas
áreas necessárias para fazer o lago São Bartolomeu, porque achava desnecessária essa água em 1982 -para o abastecimento doméstico da
cidade. É um dos documentos que nós estamos
deixando aqui, mostrando que esse lago, até para
a Diretoria da Caesb, em 1982, no estudo, era
desconsiderado.
Mas essa era a ideologia do lago, que ela usou
na utilização da água. Então, houve o tratamento
aqui na beira do lago. Para isso, também foi fixado
na época, um limitante: quanto de esgoto vai ser
tratado. Assim foi fixado no planejamento da cidade, na época, no PEOT, que a população máxima
a morar nessa bacia seria de 712 mil habitantes.
Essa era a população máXima de residências dentro dessa bacia. Então, o projeto que foi concebido
em 1978, 79, 80, tratava então do esgoto dessa
população de 712 mil habitantes, que seria tratado
na beira do lago.
Logicamente, esse projeto já foi superado oficialmente. Já houve aprovação dos projetas Lúcio
Costa 1 e 2, um deles o adensamento ao longo
do eiXo que liga o Plano a T aguatinga e a Ceilândia
e, agora, o segundo grande projeto de Lúcio Costa, onde há um grande adensamento da ordem
de 1 mJ1hão de habitantes.
Nós já temos uma população de saturação dentro da Bacia do Paranoá de mais de 1,5 milhão
de habitantes, enquanto que o projeto de tratamento de esgoto s6 atinge a 712 mil habitantes,
ou ·seja, esse projeto de tratamento de esgotos
não atinge a totalidade dos esgotos domésticos
necessários a serem tratados, pita poder se considerar que ess_e projeto trataria os esgotos domésticos na sua totalidade.
Sem dUvida, esses esgotos, estáo causando
uma poluição no lago e como é que se resolve
o problema da poluição do lago? Não deixando
os esgotos chegarem na sua forma bruta ao lago?
É lógico -_que, matematicamente isso verte para
dois tipos de solução: na medida em que a ddade
já está configurada aqui e não é posS[Yel alguns
tipos de métodos que seriam possíveis em outras
situações que demandariam espaço hoje nós ternos, matematicamente duas possibilidades de
esgotos aqui. A principio, todas as duas passam
por uma condição: fazer-se o encanamento na
beira do lago, e esse encanamento se dirigir ou
· à estação de tratamento, ou· pata: fora do lago.
Só temos essas duas possibilidades, quer dizer,
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temos que fazer o encanamento na beira do lago
para tratar todos os esgotos dos lagos Sul e Norte

e os vários esgotos que chegam. O tratamento·
-desses esgotos se faz de duas formas: 0_u traJ<!;r
dentro da bacia e aí seria com esse método de
tratamento proposto pela Caesb ou outros, ou
exportar o esgoto. E vejam bem, nobres Senadores, que a alternativa de exportação sempre ficava
vinculada ao uso do lago para o abastedmento
de água doméstico, mas aí nós,teóamos_que_e;ll;-

portar para baixo do lªgo~ e_ fa;er algum interceptor saindo de algum ponto do lago para trazer
o esgoto para fora do lago de abastecimento de
água doméstica, porque se esse ponto de ~ste- .
cimento de água doméstica não for concebido

nós podemos fazer a exportação simplesmente
para a beira da barragem.
Então esse é um outro ponto importante, o
das concepções possíveis: ou ~mos fazer a exportação ou vamos fazer o tratamento dentro c;Ja
bacia.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Presente na Subcomissão ó Secretário do Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia o Df. Paulo Nogueira Neto. Consulto se ele quer nos honrar com
a sua presença na Mesa, ou se pretende ficar
ao fundo para talvez melhor visão? (Pausa.)
Aliás, o Secretário Paulo Nogueira Neto é .9
próximo depoente desta Subcomissão, Na próxima terça-feira.S. Ex' já está convidado a vir. (Pausa.)
O SR. BENJAMIM SICSU -
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Srs. Senadores,

fiz aqui um gráfico que é básico em todo livro
de saneamento, em que apresenta os custos de
tratamento versus quantidade de poluente _eliminado.
O esgoto tem vários tipos de tratamento. O
tratamento dele é o tratamento primário e o que
faz o tra~mento primário? Ele tira_ os materiais
grosseiros, as gorduras, a areia e esse tratamento
é feito por gradeamentos em pequenos canais,
onàe a água vai aàquirindo urrtã veioeidade menor. O tratamento primário também "pode ser feito
por decantação em pequenos canais, ou por secagem de lodo, ou foss?l. s_éptica, sem entrar em
questão técnica, e o tratamento primário faz simplesmente a retirada de materiais_grosseiros, de
areia e de algumas gorduras. O tratamento sec;:_un- .
dário é o _que vai retirar matéria orgânica; e o
tratamento_ chamado terciário, é um tratamento_
que retira os nutrientes; nitrogênio, fósforo e outros tipos de nutrientes. Amedida que é neces-sário um tratamento terciário, cada vez os. in~sti
mentos são mais crescentes, ou seja, para conseguirmos uma redução de, 5%, ou, por exemplo,
como mostra esse_ gráfico teórico, uma redução
de 20% em tratamentO terciáào~ nós temos que _
fazer quase 50% do investimento total de um tipo
de tratamento hipotético primário, secundário,
terciário. Ou seja, investir 50% para éltingir os 20%
de eficácia em relação a esse tratamento. Quanto .
ao tratamento terciário, ele é feito à ba,se _à.e produtos químicos e é feito com alguma utilização de
métodos biológicos, mas com produtos quími~
cos; então, esse método é bastante necessário. __
Bom, para o_ lago Paranoá, não _há discussão.
sobre esse ponto, se for feito o tr<)tarn~oto dentro_
da bacia. E necessário wn trata_men~ terciário
d~_ntro da bacia do Paranoá._Acontece que se

a exportação for feita, o tipo de tratamento a ser
feito fora da bacia passa a ser secW1dãrio _e o
tratamento secundário tem níveis de investiri1eilto
eXtr~l'l1amen!~-~enores. E outra questão extre- ~
m~m_ente mais i~po-rtãnte:_ na niedida que passamos_ do tratamento ~erciáJ"h para o sec~dário
- u secundário fora da bacia- ele não necessita
màiS: sei altamente mecanizadO_. Eiê tem ÓUtréi:smoda1idades cle_tratamentÕ, OU seja, eill vez de·
ser feito um sistema altamente intensivo em máquinas- como é o qu-e vaf se~ feitO.:...:._- POrque'
é na beira do lago, há indisponibilidade de áreas,
podemos usar os outros métodos de tratamento
secundário disponíveis COf'!lo, por exemplo, as lagQas de oxidação, ou corno, por exemplo, utilizando esse esgoto na agricultura, utilizando esse esgo~para çl~~envolve! _a agricultura ~o longo aqui
da bacia do São Bartolomeu, inétodo largament_e
utiliútdo na Inglaterra, na Austrália, em vários países -elo murido, inclusive, em_ alguns_ deie:s, até
por obrigatoriedade legal. Isso é unia questão ex~
tre_ITl~en~ importante, porque uma das vantagens da exportação é justamente a diminu'ição
sensível-de Custos, porque, o que vai dizer a exportação? Vou fazer a mesma canalizaçâ9 que: vg_~_
ter gue faz~r_ na ~e;ira do lago para o tratamento
terciário, mas a partir do monento que eu não
usar o lago São Bàrtolomeu para a água - o
que achamos uma temeridade, a água _potável
- e a partir do momento que façamos á expor~
tação para a beira da barragem, essa alternativa
passa a ser altarriente ViáVel na medida em que
ela abre demais o leqUe_ de-alternativas disponíveis
para tratamento. Consegue-se baratear violenta~
nletite O custo de tratamento. ao l.,l.S8r um~ lagoa
de oxidação, que é- -altamente usada no Brasil,
ou, por exemplo, a diSposição âo efluente_no solo.
- Esse tipo de tratamento terciário, por esse tipo
- chãmaclo "B.a.nderfo", seria só- necessário aqui
pela indisponibilidade de terra, Por uma iin1itação,
essa ê uma das grandes vantagens. Bom, os relatórios técnicos que (oram feitos depois de 1979,
vá_rlo_s deles apontavam para a exportação como

o melhor método. O n:lãtóíio do pmfessor-F. ,t\11.,
Bjom, um biólogo que veio acompanhado de en~
genheiros sanitários, de limnólogos, foram 5 en~
genheiros suecos que estiveram oo Brasil por um
período de 2 anos, em várias época~. fez um rela~
tório altamente conclusivo. O que que apontava
esse relatório? C:.oroo ~le já previa que ia haver
um crescimento das cidades, ele preVia que iam
se multiplicar os problemas a serem administra·
dos~ .ele. çli_zia que o _lago não poderici ser usado
para recreação a não ~( que houyesse a alternativa de exportação. Se não ho~se a,iternatíva
de exportação, não seria viável, seQundo_o profes·
sQr f, M. Bjom e mais os seus 4 acompanhantes,
eogenheiros sanitários e limnólogos, eles s6 poderiam_ser Viáveis na medida em_ que se exportasse, porque a solução da exportação tira o problema de dentro do lago. Eu g_ç>staria de enfatizar,
também, ..que diferentemente dessa beirada da
bacia, o_ que acontece em Tagu~tinga; e Ceil&ndia,
cujo esgoto é jogado no rio_ Descoberto é que
esse esgoto prejudica, algumas populações de cidades, como a própria população de Santo. Antônio do. D~;scoberto e_ alguma popul~ção que há
nes~s_ b51cias hidrográficas do fado de cá._ Dentro
da calha do São Bartolomeu, a primeira acumulação significativa de pessoas__vai_se dar em Iturnbiara. na divisa de GOiás com Minas, ou s_eja, te-

mos aqui mais de 800 quilômetros de rio_-não
em distancia linear, mas de rio - para chegar
até a primeira cidade significativa, diferentemente
da problemática dos esgotos na outra vertente.
Então, eSse era o primeiro relatório que eu gostaria de frisar, ci relatório do Professor F. M. Bjorn
que, na m'inha maneira de ver nãO fo_i Íevado em
çcinSideração para Se toffiàr -decisãO, porque
era bastante 6bviil. colocaçê,o dele. N~ medida
cjue vôc.ê
a exPo~ç:ãO e a obra de exportação
não é uma ob_ra assim tão determinada para 700
mil habitantes, voCê faz uma obra de engenharia
mais elástica para 800, um rnilhão,_ 2 fnilhões
de habitantes, você vai prever os crescimentos
populacionais e os tipos de problemas que você
não_ vai conseguir resolver na beira do lago.
_Bom, o segundo relatório também bastante importante é o relatório do professor Lars. Esse professor Lars trabalhava, indusive, numa empresa
chamada Sueco, que era a empresa correspondente da TDE ___.: Serete, que foi a empresa que
fez os e~udos de alt~mativa em 1980 e a partir
desses estudos, ele r_ecomendaya que fosse adotada a alternativa de tratamento terciário.
-Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que
trqJ,JXe aqui, também, para deixar anexo, a carta
do Banco Nacional de Habitação, na qual foi tomada a decisão de se fazer a tratamento terciário.
E essa carta é bastante clara; a opção foi tomada
pelo tratamento terciário porque o Banco Mundial
financiaria a obra do tratamento terciário, mas
não fmanciaria a _obra da exportação. E está escrito aqui dentro da carta, dentro das alternativas,
que o Banco Mundial tinha já equacionado os
recursos para o tratamento terciário, e havia uma_
dúvida se equacionaria ou não para a exportação.
Inclusive, a carta diz que provavelmente não participaria, foi uma das razões que levaram a esse
tipo de decisão. O segundo importante fator de
dedsão é que a empresa Sueco, através do Professor Lars que foi o COITespondente estrangeiro
da TDE ~ Serete, que fez os vários es.tydos de
-~ltem,ativa, apresentou urn_ relatór_io em 23 Qe
março de ! 981, dando uma solução que; indusive, era a inals-barata de.todas e não demandaria
em importações. O interessante é que essa_empresa de consultoria estrangeira fez uma proposta
para se fazer um projeto que não demandaria
exportaçõeS, dimeOsionando os tamanhos de tu~os de yrpa tal dimensão, que não seria mais
necessário importar tubos. Seria uma exportàção
na barragem do Paranoá, uma c_oleta de esgotos
e_uma exportação a nível da barragem. Esse proj_eto, D:t_clusive, era elástico, previa aumento de popUlé!-ção adicíciri~rnente ao projetO, previa increineritõs popUlacionais superiores a 700 mil habitantes,
e esse projeto não demandava importação. A decisão do BNH foi tornada antes desse relatório.
Então, ess~ relatório dos próprios consultare$ da
Obra nao foi levado em consi_de1élÇ_iiQ_ porque a
decisão foi tomada antes. Inclusive a decisão dos
órgãos técnicos, que no caso foi a F'EEMA foi
tonladÓ em 22 de setembro de_l980, e eu trouxe
aqui dois documentOs, um da FE:EMA que é _a
decisão técnica em relação ao tratamento terciáriq, e um relatório de uma reunião de de:z; técnicos
da CAESB, do BN_H _e da própria consultora da
&rete onde essEI's v:árias alternativas foram analiS<idas; o-nde fiCa cl8i'O que a- melh~r hipótese era
a: exportação. Nos próprios relatórios, a melhor
hipótese é a exportação. Simplesmente, não foi
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analisado, exportação versUs tratamento terciário. o que fo[ analisado foi tratamento terciário
versus tratamento secundário com exportação.
Então, a alternativa pura do tratamento de exportação pura nunca foi analisada. Essa alternativa,

nos vários relatórios, não entra empauta, embora
tanto o Professor F. M.. Bjorn como o Professor
Lars, através da sua empresa de consultaria tenham trazido esse tipo de relatório para ser apresentado, não foram analisados. E o próprio relatório da FEEMA, como disse, são bastante contraditórios, porque o relatório aponta para a exportação
e conclui para o outro lado.

Quanto aos custos, foram feitas duas tabelas
de custo; _uma do tratamento terciário e outra
do tratamento secundário com exportação. O secundário com exp·ortação deu um vaJor menor,
mas decidiu-se pelo outro, alegando que era o

mais barato. Na verdade, as contas apontavam
para o tratamento de exportação como o mais
barato. Ou seja, o que eu queria dizer é que para
a tomada de decisão, não foram levados em consideração os relatórios técnicos utilizados na época. E nesse sentido é bastante importante a análise desse documento da fEEMA, do documento
da Sueco; e do documento do Professor F. M.
Bjom. Mais grave ainda foi o fato da CAESB ter
pedido ao projetista da obra, o Professor James
Bamard, um laudo sobre as garantias de funcionamento da obra, e o projetista ter escrito. em
janeiro 1983 para a CAESB, cuja carta estou deixando também aqui, inclusive, com_ U!'Jla tradução, em que diz que ele s6 daria garantia ao projeto, se algumas condicionantes ocorressem. E
quais eram essas condicionantes? Entre as mais
graves estão as seguintes: que nenhuma metal
tóxico ou material orgânica tóxico possa ser lançado nos esgotos que vão para as estações. Como
já vimos, nós não temos esse controle, temos
os esgotos industriais, os esgotos hospitalares,
os esgotos agrícolas que conduzem materiais tóxicos e que estão fora do projeto. além de várias
ligações irregulares, das quais nós não temos controle, inclusive ligações de águas pluviais. É bas_tatrte--cài'ãcteifsliCO -de-·ãJgumas-red-es de águas
pluviais de Brasma. Embora Brasília tenha uma
seca grande ao longo dos anos, são perenes ligaw
ções de esgotos clandestinos nas redes de águas
pluviais.
Talve2: não tenha havido mudança substancial
na composição dos esgotos, em relação àquela
verificada por ocasião do projeto. Quer dizer, esse
é um outro índice bastante grave.
Em 1978, nós tínhamos um padrão de esgoto
da cidade de Brasilia; em I 987 temos um outro
padrão de esgoto e, provavelmente, daqui a dez
anos teremos um outro padrão de esgoto.
Houve mudanças qualitativas nos componentes alimentares como a soja, por exemplo, que
foi introduzida na alimentação da população nesse período. Houve mudanças de quantidades, inclusive, que trazem no seu composto total, através
da pauperização de algumas áreas da cidade e
de modificações de ocupação da bacia.
Um outro item que é dtado aqui é que as estações não podem receber vazões de esgotos muito
superiores ou inferiores àquela do projeto. _Quer
dizer, qualquer vazâo de esgoto diferente de 712
mil habitantes para as estações tem bastante risco, indusive porque esse processo é biológico.
E através dessa carta do projetlsta cai uma outra
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questão bastante debatida na sociedade, se esse
tratamento terdárlo é químico ou não. Ele é químico. É biológico na primeira fase, mas a segunda
fase é química Ehtretanto, nessa segunda fase
química, que está na carta do projetista, será utilizada uma série de produtos químicos para fazer
o tratamento terCiário.
Ehtao, esse projeto não é sensiveJ à variação
de população.
Ora, Senhores, a variação de população é in~ntrolável, na cidade. MWtas vezes pode-se dizer
que uma variaÇão de população ocorre da seguinte forma: _quando o Papa esteve em Brasília, houve
um acúmulo de população na Cidade de Brasma.
O fato çlo Congresso estar sediado em Brasília
faz cOm que a população cresça em determinadas
épocas, em virtude de trabalho de assessoramento, de reivindicações, _causando uma flutuação da
popUlação.
Quer dizer, pessoaJmente, consideramos uma
temeridade a carta desse projetista assegurando
que esse projeto não era sensivel à variação de
popoJação, e abordando outros aspectos como
a dosagem de produtos quimicos e outros. Essa
questão .dos produtos químicos é extremamente
importante também. Um dos pontos pelos quais
levantávamos a importância da elaboração do RIMA, é que seriam manuseados, na beira do Lago,
produtos químicos, e era preciso ver quais as
quantidades, como vão ser armazenados, como
vão ser transportados, porque qualquer desastre
e9m esses produtos químicos iria afetar a qualidade de vida do lago, diretamente.
Jnclusiv~. ~m-se falado muito que se não se
fizer o projeto pode existir a perspectiva de um
desastre ecológico na cidade. O que se contrapõe
ao.desastre ecológico é um plano de evacuação
da cidade, que fol uma briga muito séria que
hol.!Ye..em .Angra dos Reis. A única coisa que se
contrapunha a uma perspectiva de_desastre ecológico em Angra dos Reis era um plano de evacuação da cidade. Se há uma perspectiva e nós não
concordamos que haja essa perspectiva, pois
achamos que não vai haver um problema d~ risco
ecológico, mas se houver essa perspectiva o que
é necessário faz_er é um plano de evacuação da
cidade, mas não simplesmente se anunciar na
televisão que a cidade precisa ser evacuada, porque aí a defesa civil precisa intervir, como existe
hoje em Angra dos Reis. Em qualquer sistema
critico é necessário isso. E lembro aos Srs. os
problemas que têm os produtos qufmicos. Nos
últimos quatro ou cinco anos já ouvimos vários
e vários casos de calamidades no mundo com
produtos químicos. Então é fundamental que sejam observadas as quantidades, como vão ser
manuseados,_ como vão ser operados, porque fazem parte do processo têcnico de utilização.
Outra coisa que trouxemos aqui foi o Projeto
Lúcio Costã, já a nível do Governo do Distrito
Federal, a sua implantação. Aliás, a primeira parte
dei_ e, que são aquelas casas n-o-Guará que já foram
constrWdas, e os outros projetas estão em curso.
O Projeto Lúcio Costa já_ aprovou um adensamenta da bacia do Paranoá para mais de um
milhão e.meiQ_de habitantes, o que vai colocar
este projeto pata 700 mil habitantes extre:mamente superado, se funcionar, nurri prazo muito curto
de tempo.
_
Sintetizando, -essa erã a colocação da área técnica. DO ponto de vista técnico a palavra despo-
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luiç:ão só pode ser utilizada se todos os poluentes
forem tratados, quer dizer, esse projeto é só de
tratamento de esgostos domésticos. Para isso precisaríamos tratar da totalidade da população exis~
tente na Baci~ do Paranoá, que é de mais de
um milhão e meio de habitantes _e__ não simplesmente os 7 I 2 mil habitantes, porque o projeto
é oficial e já aprovado. Em terceiro lugar, Q lago
vai ser sempre um problema para Brãsília._ Nós
precisamos tratar o lago com muita tranqüilidade
na medida em que ele foi colocado abaixo da
cidade, pois ele sempre será problema e nós temos dificuldades de controlar os adensamentos,
as utilizações ao longo da bacia.
_Se o lago de Santa Maria, ·cuja bacia de ut.Hização é totaJmente preseJVada através do Parque
Nacional, já este ano teve uma baixa bastante
grande de cota de volume de água armazenada.
o que ã<::ontecerá no lago que está abaixo de
uma bacla de ocupação, inclusive que não é um
parque, que está altamente ocupado, densamente
ocupado por uma série de situações bastante díspares.
Ein terceiro lugar, o que tem que ser analisado
na hora do tratamento é exportação versus tratamento terciário. De qualquer maneira a alternativa
matemática é a mesma, ou seja, nós precisamos
colocar o encanamento na beira do lago e este
encanamento ou aponta para a estação ou aponta
para fora do lago. Na medida em que ele aponta
para fora do lago as variantes tecnológicas aumentam bastante na medida em que podemos
usar esgoto para agricultura ou para outras utilizações e,. adicionalmente o tratamento terciário é
mais barato. Há uma coisa interessante. tro ano
passado foi chamada uma comissão aqui que
denominei Comissão Nonasa, que inclusive era
composta por um grande biólogo nacional, professor Samuel Branco, o próprio projetista prOfessor Bamard e mais dois outros técnicos para dar
um parecer sobre esta obra. Foi feita a pergunta
se dentro da bacia do Paranoá esse projeto era
o mais viável ou não, e a resposta foi afirmativa.
I.:ogieamente-dentro -d~f-bada -dc:>"Párí:lriOá há- difi~
culdades tecnológicas para outros tipos de trata·
menta.
Não temos terras disponíveis na beira do lago
para melhor utilizar o solo, nós não temos terras
disponíveis para fazer outras lagoas de oxidação,
como são as lagoas do Guarâ, inclusive com utili·
zaçào dos produtos químicos.
Esta ComiSsão deu uma resposta muito obje·
tiva. Realmente, dentro da bada do Paranoá só
havia esse tipo de tratamento, Só que esta Comis·
são não analisou a perspectiva da exportação;
em seu relatório não consta, mas hâ uma afirmação muito interessante, que esta Comissão, preocupada bastante também com a questão custo,
fez: se vocês implementarem aquele projeto não
façam mais o sistema de aeração por ar difuso,
façam_ o sistema de aeração ·mecânic;a porCjUe
é muito mais ba.rato; Além da recomendação estou deixando também este relatório aqui - de
não fazef- o adensamento da bacia do Paranoá.
A referida Comissão recomendava que não se
promoVesse o adensafnento e que se fiZesse a
mudança do sistema. Ao invés de se usar o sistema de ar difuso, que· é utilizado nesse sistema
de tratamento terciário, que se usasse a· decantação mecânica. Não foi licitado com decantação
rnétâriíc"a, foi licitado com ar difuso.
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A esta Comissão foi perguntãdo o que é que
poluia o lago. Realmente, é o nitrogênio é o fósforo
dos esgotos domésticos que produzem a proliferação das algas.
Foi perguntado se haveria outros métodos de

serem as mesmas respondidas, ou prefere que
sejam respondidas uma a uma.
O SR. EDISON LOBÃO - Prefiro uma a uma.

9

SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)~..:._

Então; vamos estabelecer o diálogo direto, porque
tratamento dentro da bacia, e ela conduiu que
não preciso passar a palavra.
não, que era óbvio na medida em que tecnologicamente temos uma amarração, embora ela recoO SR. BENJAMIM SICSU - Nobre Senador,
mendasse essa modificação técnica, que é basposso responder a uma parte, que é a da metadetante sensível.
Do ponto de vista técnico eram as colaçações - log1a da licitação. Na medida em que a licitação
é feita "globalmente, ou seja, o vencedor vai fazer
que gostariam os de faz.er para validar aquela infora construção civil, a montagem dos equipamenmação inidal de que faríamos uma consideração
tos, ele vai colocar o seu lucro em cima de tudo,
sobre três aspectos: primeiro, que o projeto não
enquanto que a alternativa inicial, onde o Estado
ia despoluir e, em segundo lugar, que para tratacompra os equipamentos, o Estado pode conmento de esgoto doméstico as alternativas técnitratar uma mõntagem, ela leva a não ter um efeito
cas apontadas eram mais conseqüentes, ou seja,
cascata de lucro.
a exportação era mais conseqüente e mals barata.
Em terceiro lugar, o próprio sistema de decisão,
O SR. EDISON LOBÃO - São 3.5%, que não
o relatório do BNH, o relatório da FEEMA são
.significam nada.
contraditórios. As frases são contraditórias, os reOSR. BENJAMIM SICSU -Isto ai seria, a nível
latórios apontam para exportação, embora escredos equipamentos, 20% em cima de 20 milhões
vam que o tratamento terciário seria melhor, e
âe dólares e seriam mais 4 ou 5 milhões de dólanunca foi analisada a exportação pura; na verdade,
res, ou seja, nobre Senador, a alternativa 3 leva
sempre foi analisada exportação junto com o traem consideração um BOI em cima de tudo. Ela
tamento secundário, Fina.lmenle, a colocação initerh embutida dentro de si 4 a 5 milhões de dólacial que filemos em relação aos custos, ou seja,
res, por êsSa diferenciação metodológica. Acrea obra é a mesma, só foi licitad_a em duas alternadito também, nobre Senador, na minha conceptivas diferenciadas. Estã mesm:aobra, transposta
ção, que, quando se abre uma licitação, aumenpara a moeda de hoje, pelos vários índices de
ta-se o número de possíveis vencedores. O que
inflação diferenciados havidos no período, consié obra civil? São alguns prédios e alguns decantaderando, logicamente, cruzeiros, para trazer a
dores, A manei_J:a de solicitar, com um único venmoeda até a data de hoje, variando sobre um
cedor, leva a ter um efeito de lucro um pouco
desses índices daqui e fazendo a tran_sposição,
em cascata, porque esse vencedor, provavelmenhoje, em dólar, para se ter uma linguagem única,
te, vai subempreitar outros, e vem o efeito em
eles dão essas várias alternativas, que, como eu
ta~;ca.ta. Se você partilha a obra, quando ela é
disse, não são todas alternativas existentes. Outros
partilhável, - e neste caso ela é uma obra partieconomistas chegarão a outras alternativas melhável -tem-se o poder do Estado de interferir
lhores e concluirão que uma melhor alternativa
nO processo Udtatório, para diminuir os custos.
. Trabalhei nos dois extremos. Muito obrigado.
Acho que a forma de licitação, com um único
O SR._ PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) vem:::edor, que teria em tese a vantagem da garanFeita a exposição do depoente, longa e exaustiva
tia, que é conseguida com contratos fumes e com
e entregues os documentos, concedo a palavra,
garantias de entregas dos equipamentos por um
para argüição, ao nobre Senador Edison Lobão.
bom processo, ela leva a .um aumento. Segundo
minhas contas, ela levaria a um aumento de até
O SR EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, Srs.
73. Quanto ao resto do aumento não sou eu a
Senadores:
peSsoa-para responder.
A exposição do Dr. Benjamim Sicsu, realmente,
nos conduz a duas diferentes questões: a primeira,
O SR. EDISON LOBÃO - Pelo que percebi,
a de que os preços são exorbita_ntes; a segunda,
o BDI é de 3,9.
~
a de que a alternativa preferida, escolhida, segunO SR. BENJAMIM SICSO -Significa 20%. Esdo pude entender de suas palavras, é imprestável.
ses 3,9 são Valores brutos em milhões de dólares.
Ora, penso que, a esta altura, se S. s~ tem -razão,
São 3 milhões e 900 mil dólares que significando
deveríamos nos fixar multo mais na segunda
20% só sobre montagem e construção civil.
questão do que na primeira, porque a segunda
exclui a primeira.
O SR. EDISON LOBÃO - V. S• está pondo
Se a solução é inViável, não há mais sobre o
depois sobre o valor global da obra para facilitar
que discutir, matéria de custos, preços, etc.
as coisas, para chegar aos 75 milhões de dólares.
O SR. BENJAMIM SICSO -

S6 falta ouvir as

razões do FBI espanhol.

o-sR BENJAMIM SICSU- Que é a pior alternativa.

Disse S. S•, desde

O SR. EDISON LOBÃO ~ Quer d~et, não há

logo, que a obra civil é a mesma de 83 e 85
e é também a mesma de 87. A obra civil deste
projeto que se realizaria é, rigorosamente, a mesma; os equipamentos são também os mesmos;
os fornecedores, os mesmos. Pergunto: por que
esta diferença tão grande de preços?

cálcul_o _a seu juízo- que possa elevar essa obra
de 44 milhões e 150 milhões?

O SR. EDISON LOBÃO -

O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de Sousa) Vamos ver a metodologia: o nobre Senador Edison Lobão quer fazer todas as perguntas e depois

O SR. BENJAMIM SICSQ -

A meu juízo não.
Justamente por isso, nobre Senador, é que fiz

essa apresentação e fiZ no documento que entreguei com 5 cópias várias simulações. Mostrei a
base_ do problem~, decOn:'JPUS o problema. A primeira cplsa que caracterizei foi que a obra é a
mesma.

Novembro de 1987

O SR EDJSON LOBÃO- V. s~ estava presente
aqui quando o Presidente da CAESB fez o seu
depoimento?
O SR. BENJAMIM ~[CSU -

Estava presente.

O SR. EDISON LOBÃO - Viu a siinulação
que ele também fez a respeito dos preços e dos
custos?
O SR. BENJAMIM SICSU- Eu disse na minha
exposição duas coisas que não concordei daquela
exposição: a primeira questão que o Presidente
da CAESB fez é que a obra era diferente, por
isso que me ative à primeira comprovação que
a obra era a mesma. O Presidente da CAESB
disse que a primeira licitação era só dos equipamentos e que, adicionalmente, tinham alguns problemas de laboratório. Na documentação que tenhó;ós laboratórios aparecem- isso é de menos
- é a questão dos equipamentos e na minha
documentação estou provando que a obra anterior era tudo: _5:onstru.ção civil, equipamentos e
montagem, quer dizer, a obra era um total e, adlcionaimente, ele fez a colocação da variação de
índices; por is-s-o fiz essa simulação pegando os
vários índices. Concordo com ele de que o índice
nacional de construção civil foi o maior. Acontece
que o índice nacional de construção civil, colocado pelo total da obra, não chega a mais de
73 milhões ~e dó!ares, ele=não ultrapassa. Então,
haveria outrO coniponente na obra que se poderia
dizer assim; na outra obra, o vencedor tem que
deixá-la funcionando três ou quatro meses, com
alguma garantia. A outra também tinha garantia
de instalação, dentro do custo montagem e construção civil.
Nobre Senador, inclusive eu fiZ uma busca desses projetas no CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura- para saber quem são
os engenheiros responsáveis pela obra, para poder até conversar com eles e no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura não há um responsável por essa obra; quer dizer, não há o projetista, ele não está registrado, o orçamentista não
está registrado, não há nenhum responsável e
isso me impediu de conversar com essas pessoas
para poder saber, porventura:, alguma outra razão.
Isso, inclusive, traz na minha concepção um outro
ponto que tem de ser sanado, Na minha concepção de engenheiro e de cidadão acho extremamente fundamental que esse projeto seja regiStrado no Conselho Regional de Engenharia, por
quê? Para poder, no futuro, ser cobrada a responsabilidade civil do engenheiro.
O SR. EDISON LOBÃO - A diferença é de
tal modo grande que espanta a qualquer um. O
Presidente da CAESB informava que os preços
de 44 milhões de dólares não somente eram preços antigos, eram os primeiros preços, como se
referiam, exclusivamente, às obras civis, sem os
equipamentos.

O SR. BENJAMIM SICSU e'll:Jipamento_s.

Ele disse só dos

O SR. EDISON LOBÃO- Só dos equipamentos, sem as obras civis, Agora, diz V. 8' que incluía
todas as obra_s civis. Isso é urna ~ivergência fundamenta_!, alguém está se esquecendo de dar uma
ínformação preciosa, ou ele ou V. S•
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu .de SOusa) O nobre expositor disse que trouxe 5 cópias desses documentos?
O SR. BENJAfYUMSICS<J-ASínÍese, eu trouxe

5 cópias, mas para fazer eSta afirmação...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Gostaria de fazer uma medida operacional, quer

dizer, em vez de deixar todas as cinco -cópias com
o nobre Relator, poderíamos distribuir a todos
os componentes da CôrilisSão ·para que tivessem
tempo de examinar bem.

O SR. REl.ATOR-(M.3uriCíÔ-Corrêã)- Seria
interessante.
O SK BENJAMIM SICSU -

Nobre Senador,

esses documentos, eu os trouxe na primeira folha
da exposição desse relatório. Sã_o documentos

em que me baseei para fazer a afirm§'ç:_ão de que
a obra é a mesma. I:: uma ínfOITnação inieressante. Houve um depoimento, uma audiência de
instrução na Justiça, feita há um mês, para resolver a questão do relatório do impacto ambiental,
e todos os depoimentos da CAESB foram no sentido de que a. obra era a mesma. E o juiz se
baseou fundamentalmente que a obra era a mesma e no seu entender a obra já tinha Sdo bastante
analisada, para tornar a decisão. Então, os próprios depoimentos estavam, Já e poderiam ser
avocados. O próprio ·ex-Presidente da CAESB,
que foi quem realizou a primeira licitação - são
dois documentos técnicos, na pasta de documentos financeiros. há também uma cópia financeira,
eu entregue[ duas pastas com 5 cópias - ·0 SR. EDJSON LOBÃO-- V. §f admite, então,
que os custoSatuais da mão-de-obra são, de algum modo, bastante diferentes dos custos daquela época?
O SR. BENJAMIM SICsU ..:._ Esse dado é até

um esforço do Governo afUaf de tentar recompor.
Nunca o salário mínimo esteve tão b-aixo como
hoje, quando corresponde a 50 dólares, aproximadamente. Há uma tentativa de recomposição
para 100 dólares de salário mínimo.
Logicamente que numa obra destas, V. .Ex• tem
um envolvimento grande de sa1ário rrúnimo, de
mão-de-obra erroneamente dita braçal, e tem,
também, um custo de mão-de-obra especializada.
Toda essa mão-de-obra que seria os operadores
de máquinas, güindasteiros, operadores d_e betoneiras, mecânicos, por ex:ernpJo, a j:iarte de montagem toda é fundamentada em mecânicos...
O SR EDISON LOBÁÓ - Sim, mas de u~
modo geral, a mão-de-obra hoje seria mais barata
ou mais cara? -- --

0 SR. BENJAMIM SICS<l - De modo geral,
a mão·de.-obra de hoje é mais barata do que a
mão-de-obra da époc:a; alguns setores são mais
altos...

O SR. EDISON LOBÃO -Sim, mas no global
mais barata?!

o SR. BENJAMIM srcso -

No global, o pró-

prio Ministro Denis SchWartz fez essa afirmaçao
pública - eu ouvi - da necessidade da recomposição de salários; quer dizer, ac:ho que, em ge~
ral, os salários do trabalhador brasileiro, hoje, são
em média propordonalmente inferiores aos saláriOs de 19"83: --

O SR. EDISON LOBÃO-- -Se bem me lembro,
uma das razões que o Presidente da CAESB procurou demonstrar, é que o custo de mão-de-obra
da obra -seria Ínfi!1itamente maior.
O SR. BENJAMIM SICSO -

Essa afirmação

:::;.. inclusive, depOis eu discuti com o Deputado
-catrfeitó que é engenheiro civtl - que se faz é
a seguinte: uma coisa é o custo teórico da mão~
de-obra, o valor oficial, que é um salário mínimo,
mas ninguém ganha um salário mínimo, o traba~
lhador acaba ganhando sempre aclicionalmente
ao salário mínimo. Ei..l acho que isso é verdade,
mas o trabalhador ganha mais do que o salário
mínim-o, porque ele trabalha mais hora, ou seja,
ele costuma trabalhar mais do que as 48 horas
semanais.
Dirigi uma empresa de construção civil durante
um período da rrunha vida aqui em Brasília, por
aproXimadamente 1 ano, naquela época, como
hoJe~.o nos meus contatos com várias empresas
da construção civi1 e não me consta que os custos
de mão-de-obra tenham subido significativamente em relação aos outros custos normais, por<Jue
isso, inclusive, daria uma transposição da outra
mão-de-obra que não está na construção civil
para a construção civil. Eu, inclusive, era Presidente da Proflora até há 1 mês e, lá, tfnhamos
uma utilização de muíta mão~de.-obra braçal barata. Então, na Proflora, nós nunca tivemos problemas de não ter uma oferta de mão-de-obra significativa, pois tinha uma série de pessoas querendo
trabalhar pelo salário rrúnimo mesmo, porque há
uma oferta bastante grande de trabalhadores que
ainda estão fora do mercado de trabalho.
Sr. Senador, eu peguei inclusive, uma revista
chamada Plne, que é uma revista de construção
civü muito_ utilizada para fazer os índices de reajus~
tes de preços, inclusive com tabelas. E os índices
de variação de preços dessa revista eu os peguei
todos da Fundaç.ao Getúlio Vargas, para ser ofi.
cial, mesmo porque os índices que a revista usa
são fndlces PJnc e não os da Fundação GetúJio
Vargas. Mas, pelo índice Plne, que é um dado
bastante atuaJizado em m~o-de--obra, não há essa
discrepância.
O SR. EDISON LOBÃO .:...:"No gráfico

n• 4

V.

s•_ r~!3çiona vários tipos de poluição que chegam

ao Lago do Paranoá. Parece-me que o fundamental é r~~m~nte o dos esgotos domésticos,
segwldõ-àS suas próprias palavras.
_A inctag_ação _que eu faria é a seguinte: todos
OS-OUtros índices ali relacionados: industriais, hospitalares, da UnS, etc. participariam da poluição
~ que percentual, em relação ao doméstico.?
OSR. BENJAMIM SfCSU- Sr. Senador, ache
que realmer1te me expressei mal. A minha con·
c:epção não é que o esgoto doméstico é o pior,
inclusive porque é muito clifici1 fazer um índice
de poluição balanceada, mas que o _tratamento
dos esgotos industriais e dos esgotos rurais é
_muito mais complexo do que o tratamento dos
esgotos_domésticos. Creio que a solução do problema esgotos doméstico~ se houvesse um grau
de dificuldades, é muito mais simples tecnologicamente do que os outros tipos de esgotos. É
muito mais complexo, tecnicamente, por exemplo, tratar os esgotos de uma universidade, pelos
tipos de produtos que estão manuseando, do que
tratar um esgoto doméstico, onde a tecnologia
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está bastante atualizada por uma série de méto- _
dos, além de estarem sendo descobertos outros
novos.
Eu diria que o problema maior, no tra~ento
do esgoto, ainda é financeiro, a nível nac1onal,
ou seja, nossos esgotos s.ao muito pouco tratados,
porque os planos oficiais de tratamento são bastante pequenos.
Para mim, na minha concepção, o mais preocupante, a médio praro, são os esgotos rurais, porque não temos tecnologia para esses, além de
terem eles um grau de complexidade bastante
grande.
Por isso, sempre propusemos aquela alternativa
de utilização do rio Areias, um rio com águalotal~
mente pura, porque a utilização do rio São Bartolomeu, que também tem áreas rurais em Planaitina e em Sobradinho, iria levar a um problema
de complexão tecnológica bastante difídl de se
resoJver. Além disso, há alguns componentes usa~
_dos na agricultura, incluindo alguns proibidos ao
longo do rnúndo mas ainda não, no Brasil, que
não têm tipo de tratamento. Por exemplo, se existir
um tipo de tratamento para algum organoclorado
é de custos altíssimos. Devido a isso, expus este
gráfico, relacionando o tratamento de esgoto, que
passa a ser terciário e o_ tratamento de esgoto
do tipo agrícola, industrial, que também é terciário, e cujos custos são extremamente exponenciais. Além disso, há um método de tratar os esgotos do lago de maneira secundária, ou seja, exportar o esgoto para fora da barragem, transformando-o em problema secundário.
O SR. EDISON LOBÃO - Declaro a V. S• que
a Comissão Barnard, ou a Comissão da qual o
Sr. Barnard fez parte examinando essa questão,
concluiu que não há outro tipo de tratamento
de esgoto, em Brasília, senão esse. Pelo menos,
não apontou nenhum outro tipo. Foi isto, não?
O SR. BENJAMIM SICSU- A Comissão trabalhou três dias na questão que lhe foi feita. A per~
gunta f~ita a essa Comiss~o foi a seguinte: dentro
da Bacia do Paranoá. há algum tipo de tratamento
n'laís exeqüível do que o proposto? E ela respondeu não, o que é verdadeiro, Sr. Senador, pois.
dentro da Bacia do Paranoá, achamos que os
tratamentos mecânicos e químicos são os mais
exeqüíveis, pela falta de disponibüidade de solo.
A Comissão não analisou nenhum tipo de alterna~
tiva fora da Bacia do Paranoá, ou s_eja, a exporta~
çã:o. O relatório está dentro da documentaçã()
que entreguei e mostra que a Comissão não anaJi~
sou a exportação.

A Comissão comparou, portantO, esse tipo de
tratamento com a disposição de uso no solo. Acho
que não precisava nem ter comparado, Sr. Sena~
dor, porque sabemos que se hoje já não hÁ áreas
passiveis de serem utilizadas p-1ra construções
residenciais, à beira do lago, quanto mais para
se fazer uma lagoa de oxidação ou tratamento
de esgoto.
Quanto às outras alternativas•. não eram exeqüíveis.
.

.

O SR. EDISON LOBÃO - Fin~mente, V. g,
admite a possibilidade de chegarmos a um grau
tamanho de poluição, na cidade, que seja necessária a evacuação?
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O SR. BENJAMIM SICSU - Mais uma vez, Sr.
Senador, eu me fiz entender mal por V. Ex- Não
fui claro nas minhas palavras.

Admito que o que está dando essa poluição
de esgoto doméstico, hoje, é uma proliferação
de algas, o que é combatido com sulfato de cobre.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção R)
ceptores. Nesse projeto, não há possibilidade de
contemplar esses intercePtares?
O SR. BENJAMIM SICSG -

Sem dúvida, Sr.

Sell"ador, o projeto global, que foi concebido de
1978 até 1980, é um projeto-que tem quatro grandes falhas. Ele tem a colocação dos interceptares
Utiliza-se sulfato de cobre para impedir essa prolide toda a rede onde não houver ampliação das
feração.
estaÇões-de tratamento, a modem ilação das estaNão acho que se terá uma crise ecológica muito
ções de tratamento. Ampliação, porque as nossas
rapidamente, aqui em Brasma. Acho que estamos
estações de :tratamentQ só têm tratamento secunlonge, ainda, de uma crise ecológica, desde que
dário. Então, se fosse utililar a estação de tratacontinuemos aplicando sulfato de cobre:,_
mento, pasSaliam a terciário.
O que eu gostaria de ter expressado, mas que
Essa. licitação que foi aprovada agora, cujo renão fui feliz, é que se há _urna perspectiva de crise
_suJt_a_do foi aberto agora, s6 trata das ampliações
ecológica, - e isso foi anunclado, indusfve pela
e da modernização das estações de tratamento,
própria companhia, várias vez.es- precisamos,
para uma população de 712 mil habitantes. Os
interceptares teriam que ser Ucitados. Aliás, o ediurgentemente, ter um plano de evacuação~ que
já prepare a população para, quando existir o risco
tal de Jic:itação ~hegou a ser colocado nos Jamais.
ecológico, a população saber para onde se dirigir,
Eu deixei, dentro da documentas;ão que entreguei, uma cópia desse edital. Vinte dias depois,
a fim de não ser afe:ta.dª_ por essa po/uíção. Foi
o que ocorreu em Angra dos Reis,_ ond_e hQyye
o edJtal de_ Jidta_ção dos interceptares foi canceuma grande luta do movimento ecológico, e onde
lado. Logicamente, nesses valores, não estamos
se obteve, há três meses atrás, um plano de evatr_atando de interceptares. Os Interceptares, na
cuaçáo da cidade. Vamos supor que haja a persépoca, foram .orçados - deixei o orçamento na
pectiva de risco ecológico. Não é passivei, daqui
Comissão -em 6 milhões e 400 mil UPC. Na
a dez dias, sabermos, pela tele~o ou pelos jor- época, equivaleria aproximadamente a uns 40 minais, que está havendo um risco ecológico. Para
lhões de dólares. Eu Ji, outro dia, nos jornais, uma
onde iriam as pessoas?
declaração, em que se pensa inicialmente em fazer esses interceptares a um custo de 120 milhões
Assim, Sr. Senador, em todo lugar onde há
de dólares. Essa a af~rmação que eu ouvi, nos
essa perspectiva de risco ecológico, é necessário
últimos dias, quando a Comissão do BIRD esteve
um plano de evacuação. Hoje já há, por exemplo,
passando pelo Brasil. Objetlvamente, esse projeto
um plano de evacuação da cidade de Cubatão,
não indui os inter<:eptores. M levar o esgoto ao
onde a poluição já está muito mais controlada
Guará, ou ao Núcleo Bandeirante, não inclui um
do que anteriormente, por grandes investimentos.
ínterceptor, Na minha maneira de ver, Sr. SenaContuáo, como ainda há um risco de poJuição
dor, isso é entendível pelo seguinte: a lei é muito
critico, _a Cetesp, que tem um sistemà ae monitoclara, quando fala que é necessário o relatório
ramento, diante de qualquer alerta, aciona um
do impacto ambiental de interceptor. Então, a
plano de evacuação. Não há outra maneira de
intetpretação que a Caesb sempre deu foi a de
combater o desastre ecológk:o, na população, a
que, para colocar interceptor, n6s ióamos fazer
não ser com a evacuação. Se houver esse risco,
relatório de impacto ambiental_. Mas, para a esta-que ac~o não haverá -, inclusive, Sr. Senador,
ção de tratamento, não é necessário o rele)tórlo
nos depo1rnentos da Comissão, na Justiça, quande impacto. Foi a afirmativa deles, no depoimento,
do foi feito ess_e sistema de instrução para ver
na Justiça. Então, por isso, não foram ·coloçados
a necessidade do RIMA, todas as pessoas que
os interceptares. Se os interceptares não forem
depuseram, do ponto de vista ambiental, o Dr.
licitados, se eles não forem. construídos, ter-se-á
Paulo Nogueira, o Dr. Carlos Fernandes e eu pró.
uma estação ociosa.
prio, colocamos que não havia esse risco imiAproveitando a oportunidade, já que a questão
nente, desde que se coloque sulfato de cobre.
é polêmica, porque, quando falamos em exportaO lago está do~nte, mas o doente, tomando reméção, a questão dos interceptares é bastante impordio, tem a possibilidade d~ se manter muUo mais
tante, como eu disse, Sr. Senador, precisaremos
tempo. Se não se administrar reinédio ao doente
fazer um cano em volta de todo o lago. E esse
e o doente estiver em risco de morrer, de uma
cano, ou aponta para a estaç:ão de tratamento,
hora para outra, el~ vai precisar de um tratamento
ou aponta para a exportação. Apontando para
de emergência, de uma Ufl, que, no c:aso, é uma
estações de tiatarnento, a parte mais fina do cano
evacuação da ctdade.
vai ficar perto da barragem e a parte mais grossa
do cano vai ficar perto da estação de tratamento,
O SR. EDISON .LOBÃO - Sr. Presídente, não
que é, mais ou merios, na altura de 2, tanto norte,
tenho mais perguntas a fazer. Muito obrigado.
quanto sul, enquanto que, num sistema de exporO SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) tação, seria justamente o contrário, ou seja, a parte
Então, agora, só me iesta pasSar a paraVra a:o
mais f!Jla do cano que, num sistema de exportaSr. Relator, npbre Senad_ot_Ma_uríc:fo Corrêa.
ção, seria justamente ao contrário, ou seja, a parte
mais fina do cano iria ficar mais perto do Jli\A.UM
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - Dr. Benjamim, eu gostaria de saber se aqueles_ intercep·
e a parte mais grossa pertO da barragem, que
tores a que V. Ex" se_ reJeriu_,_ dQ Guará, se não
é ónCie c_onsumiria mais cano. Assim, Sr. Senador,
me falha a memória, e da Asa Norte, não contem~ essa instalaçãç _não seria aproveitada para, no fupiados, em hipótese alguma, nesse programa de turo, ser feito um processo de exportação, porque
despoluição aprovado nessa concorrência, por·
o-cano mais fino vai estar -perto da barragem.
que nós temos, no Guarã, a lagoa de oxidação Se fosse o contrário, e v. Ex!' tivesse um adensae para que esse esgoto fosse enc:aminhado para menta aqui na cidade, por exemplo, num ponto
o lago, haveria a necessidade de haver esses inter- qualquer. V. Ext poderia fazer o quê? Coletar esse
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esgoto e levar para aquele <::ano que está exportandO. Mas,· neste caso, nãc é po.;-3Sível isso, porque
o projeto é a antítese dessa hipótese, quer dizer,
se coloc_ar._es_se projeto, ele não vai poder ser
ub1izado para urna futura exportação, por causa
do diâmetro dos canos onde ele~ _estão eoloc:ados.

O SR. RELATOR (Maurfcio Corre a. Fora do microfone.)- Na sua_op_inião, sustado o tratamento
por vía terciária, e se adotado o_ regime de exportas_ãq o preço da_ segunda hipótese seria bem
maior do que o adotado?
O SR. BENJAMIM SICSU -Senador, o pre<;o

da 2~ hipótese seria bem menor; nunca foi estuda~
da, simplesmente, a exportação na barrag~m do
Paranoá. Como eu disse que tinha uma grande
ligação entre o Paranoá e São Bartolomeu, na
medida em que V. EX"- sempre teve a hipótese
de usar o São Bartolomeu para o abastecimento
da água doméstica, sempre tinha que se fazer
um cano tirando daqui e levando para bastante
lohge.-

O ·sR. RElATOR (Maurtdo Correa) -Isso, depois de feito o cano de esgotos...
O SR. BENJAMIM SICSU -

Sem dúvida! A

exportação de esgoto praticamente é o quê? É
o sistema todo de canos que tem que ser feito,
em qualquer hipótese, e mais um siStema de
bombeamento ou de um_ cano que leve para fora
da barragem. Se V. -ex_. quiser jogar para outras
bacias, ar sim, vai ficando mais caro. Na medida
em que V. ~ pegue esse esgoto, vai tef que
fazer uma rede no lago Norte e Lago Sul. Se
essa rede já foi feita -de uma maneira que for
exportar, a exportação mais simples ê aquela à
beira da barragem, lógico/ A exportação à beira
da barragem vai pressupor que esse esgoto, depois, vai ter um tratamento. Todos nós não gostamos de ter um tratamento, mas ele é extremamente mais simplificado, porque é um tratamento
dentro da bctcia, porque se passa a fazer um trata~
menta secundário; o problema deixa de ser terciário e passa a ser secundário - e, aí, pode~se
aproveitar as águas_do próprio Paranoá que ajuda
a oxigenação e, em segundo lugar, pode-se aproveitar toda essa bacia agricola para dlspor o esgoto no solo, porque o mesmo nitrogênio e o mes~
mo fósforo que são poluentes para o lago, são
OS limitantes da nossa agricultura. Então, se poderia dispor da água, do nitrogénio e do fósforo,
que se tem em excesso no esgoto, e fazer uma
grande bacia agrícola na área de São Bartolomeu.
Entao, esse custo baixaria bastante.
Logicamente que se se tiver que fazer o tal
interceptor para transpor esse Lago São Bartolomeu, vai proporciona aonde se quiser c;olocar esse interceptor. A Caesb já anunciou que se for
esse lago, ele vai ser feito mais embaixo, e, logicamente, vai ter que ser feito um cano maior,
Agora, Senador, V. ~ me deu uma grande
oportunidade. Vamos pegar o dado de 120 milhões de dólares. Com 144 nós temos 260 a 270
milhões de dólares só para tratamento de esgoto
da bacia de 700 mil habitantes. Os outros 700
mil habitante~ vai custar mais caro, 2orqJ.!e, como
já diss~ nobre Senador, nós varriOs aproveitar
muito _pouco desses encanamentos atuais para
os próximos 100 mil habitantes da bacia que já
estão aprovados pelo Projeto Lúcio COsta.

Vamos colocar 300 milhões, por hipótese, em

uma, e mais 400: 700. -milhões de tratamento de
esgoto do Plano, para poder a água chegar ao
São Bartolomeu. Vamos colocar mais 100 mi~
lhóes de d61ares para Sobradinho e 100 mllhões
para Planaltina, sendo que aqui nós temos um
problema gravíssimo de núcleos rurais, que seria
muito mais. Simplificando, só de tratamento para
essa água não ser esgoto, nós devemos chegar
a 800 milhões de dólares. Coloque o custo da
barragem e da desapropriação, Sr. Senador:

quanto não estão valendo essas terras depois que
a própria Caesb, na Justiça, diz que não queria
mais desapropríá~las, porque não achava mais
necessário o Lago São Bartolomeu? Em 1975,
essas terras foram decretadas para fins de desa~

propriação, para ser ~eito o lago, aqui. Em 1980,
o Estado entrou com todas as ações de desapropriações: 2 mil e 600; em 1982, a Caesb entregou
um relatório à Justiça desistindo de todas as
ações, sem ter entrado com recursos de preço.
Se o preço estava alto, a fónnulajurfdica era recorrer em segunda instância, porque o preço-base
seria o de 1975. Não haveria imissão de posse
para poder fazer o lago, imediatamente mas nunca perderia a hipótese da terra ser de fazenda
e não casa. Então, a própda Caesb deu o instrumental para a Justiça, dizendo que não ia fazer
o lago, retirou todas as ações da Justiça. Esse
é um processo bastante rumoroso, o processo
das terras e, na época da Proflora, eu conheci
bem esse processo, envolve ex-Ministros e urna
série de questões ai, mas a própria Caesb diSse
que não queria esse lago. Então, _baseados nas
informações da Caesb podemos fazer a exportação, aqui na barragem, conforme a opinião do
Professor Lars. Hipótese não- estudada, porque
a decisão foi tomada antes da_ hipótese dele ser
conduída. Então, podemos fazer tudo isso sem
ímportação de equipamentos. Agora, na medida
em que o senhor vai abaixar esse l_ago, o senhor
vai ter que exportar para muito_ longe ou se o
senhor quiser exportar aqui para cima, aí tem
o -Custo. Tem uma nuance, Sr. Senador. Na medida em que se tem uma popu1ação crescente
a exportação sempre acaba sendo mais barata
do que o tratamento terciário. Por quê? Porque
o custo da exportação é mais elástico ao crescimento da popUlação. Ou seja, se é uma obra
civil, vai-se fazer um grande duto, não se consegue
fazer dutos para 700, 800, o senhor vai fazer um
duto para 1 milhão e meio de habitantes e aí
lhão e meio de habitantes. Então, é uma obra
que adquire uma flexibilidade muito maior do que
uma obra de tratamento. E. risco por risco, é
melhor atravessar a água que o senhor rião vai
aproveitar do que o senhor fazer um interceptor
que vai ter que atravessar esse lago de água potável, que é a água que o senhor vai ter que beber.
Aí é um risco muito maior, vir com esgoto dentro
desse cano é muito mais arriscado do que o senhor atravessar com esgoto o Lago Paranoá.
O SR. MAURICIO CORRIÕA -
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O senhor fez

uma exposição brilhante e está me levando a ter
que perguntar, sobretudo na parte com relação
aos custos. Sabemos que a obra cujo início poderia ter-se dado em 1985 e já vi_nb_ª sendo feito
desde 1983, ela atingiu o patamar de 44,3 milhões
de dólares. O senhor fez aqueles dados comparativos, examinou o problema do salário, o au-

mehto do dólar, o aumento do índice do custo
de vida no Brasil, e mesmo assim, não chegou
ao valor que poderá atingir, segundo a previsão
dessa concorrência. Na realidade o que queremos
são informá_ções concretas. O que o senhor acha
que existe aí? Estamos sendo enganados pelo
Governo do Distrito Federal? Ou, na verdade, poderá ainda surgir alguma determinante que possa
conduzir a esse preço?
O SR. BENJAMIM SICSU -Reduzir? Sr. Senador, durante toda essa época, esse período, sempre achamos que as obras têm que ter um custo
normal. Qual o custo normal da obra? Primeiro
tem que haver uma concepção da obra; em se-gundo lugar tem que haver o estudo de impacto
ambiental; e, em terceiro lugar, depois de aprovado o impacto ambiental. tem que haver o orçamento da obra, e, depois, tem que haver o processo licitatório. Essa obra foi anómala em relação a esse procedimento. Como eu disse, a própria forma de licitar leva a valores diferenciados.
Hoje o senhor tem uma série de empreiteiras que
estão sem obra, se o senhor pegar a constrUçao
civil e partilhá-la, em vez de licitar toda a construção civil, fiZer 1O lotes, muito provavelmente vai
obter um valor global, desses 1O lotes, menor
que esse valor aqui. Porque as empresas estão
precisando de obras, então vão entrar com preços
bastante competitivos para adquirir essa obra. Na
medida em que se abaixar os lotes, já corneça
a trabalhar com empresas menores que trabalham com margens menores, já começa a trabalhar com empresas de Brasilia, que, no caso, temos pciuca inserção do empresariado de Brasília
nessa obra. Os critérios de licitação foram tais
,que as empresas de Brasma não puderam se habilitar a participar da licitação. Na medida em que
se partilhasse isso poder-se-ia tranqüilamente reduzir esses valores.
Dei um exemplo, inclusive, agora, de uma licitação da Rede Ferroviária Nacional, li na coluna
do Jornalista Jânio de Freitas, que provavelmente
uma determinada obra vai ser cancelada, porque
descobriram que a pedra e a areia que estavam
sendo compradas num processo de um só licita:nte estavam muito mais caras do que se a Rede
Ferroviária comprasse. Logicamente, na medida
em que se faz com que o equipamento seja comprado, pode ser- que os fornecedores de equipamento es~jam agora pedindo muito mais de 20. 7,
não sei quanto eles estão pedindo agora, pode
ser que tenham feito um acordo e estejam pedindo muito mais de 20.7. Inclusive vou deixar uma
relação de documentos que, na minha concepção, seriam importantes a Comissão solidtar. Por
exemplo, os editais dessa licitação, os preços dos
eqúiprimentos nessa licitação.
Agora, Sr. Senador, se esse equipamento custava, em 1983, 20 milhões de dólares, no aproximado, se hoJe estiver por 24, 25, ainda é aceitável,
mas, se estiverern por 40, vamos relidtar. Na minha concepção, não aceitaria. Para que se faz
um orçamento? Para poder ter uma base e, quando tiver o preço da licitação, aceitar ou não.lndusive, Sr. Senador, na primeira licitação, a construção civil iria ser licitada com valor máximo.
O edi'tai que deixei aí, não foi lançado na praça,
mas foi preparado e aprovado pelos vários bancos
- era de uma modalidade com valor máximo.
V. Ex' pode fazer o edital também cdm o· valor
máximo. V.~ pode fazer um edital, como muitas
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vezes é feito, em que não são aCeitos valores nem
1O% inferiores nem 10% superiores ao valor orçado pela companhia. Quer dizer, são vários critérios
que elevam uma obra tenuamente de preço.
Agora, como disse, Sr. Senador, todoS esses
aumentos - e eu fiZ essa afirmação inicial não levariam a muitas variações em relação a
essas alternativas. Há, realmente, uma discrepância. Essa discrepância, se tivés_semos acesso aos
ircilores," por exemplo, dos equipamentos atuais
- porque o valor atual é tudo ou nada; nesse
tudo ou nada sabemos o valor total. Inclusive,
corriõ a história, que tem uns 25% ... Por exemplo,
se V. EX não admitisse esses 25% em obra porque os equipamentos V. &• tem certeza do
que são;-a obra foi demais orçada, não há como
errar em 25% - passiveis de serem dentro do
contrato acordado, V. E.J<f já reduziria isso_em 25%,
V. Ex~ iria chegar a 115, 112 milhões de dólares.
Um valor ainda aJto perto dos 73. Logicamente
que, dentro d:~s 73- peguerai[GíUfn.BDI, como
era na época, de 20% em cima da construção
e riiõiltagem - pode ser que, agora, o BOI que
foi usado tenha sido de 50, 60%.
No Brasil, temos uma taxa de crescimento de
6 a 7% ao ano, no máximo, póis temos obtido,
nos últimos anos, até 3, 4%, Qualquer taxa de
crescimehtó, qualquer lucro empresarial superior,
vamos supor, a 1O%, V. Ex!' tem uma transferência
de recursos do setor de mão-de-obra, do operariado para o ca.pital. Agora, não sei qual é o BOI
dessa obra aqui. Anterlonnente, tínhamos osfndices. Na medida em que V. ~licita tudo ou nada,
V. Ex" também está colocando um BD! em cima
de uma compra de equipamentos. V. fJr tinha
equipamento, vai ser colocado com o BOI em
cima de tudo.
Como da primeira licitação, eu próprio não concordo muito de ser feito construção cMI e montagem; pois V. Ex-' coloca um BOI em cima dos
dois. Eu picarfa essa obra e faria um BOI puro,
num item de construção dviJ; enquanto que a
montagem contrataria como empreiteira, corno
empresa pública
O SR.

PRESIDENTE _(Pompeu de Sousa) -

Gostaria de faz-er uma pequena intervençao.
Para efeito de documentação, tendo em vista
que tudo está sendo gravado, embora o Depoente
já tenha declarado que é BOI, gostaria que repetisse o que é BDI para ficar mais claro e até traduzisse esta slgla BD{, porque há tanta sigla neste
Pais que nós perdemos no meio delas.
O SR. RElATOR (MauricioCorrêa)-Éolucro.
O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Sei que é o lucro, mas é bom. que ele diga o
que sigrtifica BOI.
O SR. BENJAMIM SICSU - Certo. t bonificação e despesas indiretas. O que iri:clui isso aqüi?
Inclui o lucro e as despesas índi.retas. Toda obra
tem no custo e o que_ estamos tratando aqui é
o custo direto, ainda precisa remunerar o· custo
do contador, o custo do chefe de pessoal, os
outros custos da obra. Então, esses outros custos
da obra - em construção, geralmente há um
índice em que todo mundo ·se baseia, quer dizer,
há essa palavra, essa expresSão, praticamente só
na construção civil, quer dizer bonificação e despesas indiretas, ou beneficias e despesas índirew
tas. Não sei ~tamente se a palavra é bonificação
ou beneficio. Jã. ouvi as duas e não tenho certeza

.. ~-
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de qual das d.uas é o "B". Mas, neste aqui, o
"B" é lucro e o "DI" é o despesas indiretas.
Logi<::amente, quanto maior o canteiro da obra,
menor as despesas indiretas que V. Ex" tem que
ratear por uma mesma cabeça mais elástica. E
o lucro é aquilo, quer dizer, há índices de lucro.
Por que um BOI de 20%? V. EX teria, aproximadamente, uns 1O% de despesas indiretas e uns
10% de lucro. Agora, à medida que V. Ex" parte
para BD!s maiores, V. Ex" tem outro índice, pode

usar qualquer índice. Não sei qual é o índice.
Achava importante essa obra, no valor atua1, ser
decomposta.
Foi isso o que disse, vou deixar uma relação
de uns documentos que eu acharia importantes,

f

porque, por aí, vamos poder saber. Por exemplo,
essas importações desses equipamentos. Se a
pessoa que está vendendo equipamento impor~
tado, que era 28% desses 20%, está, hoje, dobrando o preço, são questões a serem analisadas.
É justo aceitarmos i_sso?
Essa concorrência da Rede Ferrovi~a Federal,
a que me reportei agora, depois da denúncia,
não foi aceita a concorrência. A concorrência está
sendo anulada, ainda não foi, mas o está, porque
se colocou, nos indices unitários de valores de
pedra brita,? bares são inaceMveis. É_ por isso
que a empresa faz orçamentos, porque senão,
Senador, não precisa ter a modalidade de orçar
nada. V. Ex' simplesmente chegava e dizia: "Vou
fazer uma obra". Ucita a obra e pega o menor
preço. Mas, então, para que V. Ex' faz orçamentá,
inclusive lhe entreguei o _orçamento? Para V. Ex'
ter uma base de aceitar._ E:u considero, logfca·
mente, 60, 70, valores aceitáveis, dentro -dessa
margem. Mudaram os equipamentos. Mas, ao
contrário, a única mudança de equipamento que
foi daquela Comissão que analisou sua obra den·
tro do Lago não foi aceita, ou seja, aquela rescisão
que poderia baixar o custo utilizando urp~ outra
metodologia, dentro dessa mesma obra, não foi
aceita. Ficou a mesma.
O SR RELATOR (Maurício Corrêa) - Quer
dizer que o senhor acredita ou que há um excesso
de lucros ou que há aeronaves estranhas no nosso
espaço dentro dessa concorrência?
O SR. BENJÁMIM SICSO- Él Tudo Isso seria
excesso de lucro, ou seja, essas modificações,
dentro dessa concepção que não estou colocando. FlZ essa cbncepçâo baseada em documentos
oficiais, quer dizer, que não estou fazendo uma
colocação temerária na med_ida em que tenho
base, estou fazendo dentro da seriedade, baseado
nessas informações. Posso até, admito atê ter er~
rado em algum número, fiz isso muito rápida~
mente há poucos dias, admito ter errado, sou
engenheiro e não economista formado, num índi~
ce, mas a concepção no manuseio e na base
·i do documento.
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) - D!Jtra
coisa queria indagar do Sr. - nós estamos aqui
tentando descobrir a verdade ou pelo menos dissi~
par as dúvidas: gostaria que V. S' nos informasse,
pois é algo que fica assim numa nebulosa, como
se fosse uma nuvem cinzenta no espaço, por que
só duas empresas ganharam a concorrência, ha·
via necessidade de especificação dentro da con·
corrência, que somente determino;~das empresas
preencheriam ou estariam ligadas a alguns ramais
de multinacionais? Essas coisas gostaria que o
Sr. esclarecesse se tivesse c:ondições.
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O SR. BENJAMIM SICS(J -A licitação foi feita
para ter um vencedor da Estação Norte e outro
da Estação Sul; quer dizer, essa era a condição
-_da licitação. Então, em função dis,so, acabou sen~
do s6 dois vencedores. O que entendo dessa obra,
pelo que sei de engenharia civil, já tendo trabalhado na área' algum tempo, não vi nunca neces~
sidade desse_ tipo de licitação.
Há uma exigência no edital de que a empresa
que vai construir já deveria ter feito uma obra
de tr~tamento de esgoto similar, tratamento_ s~
cundário, uma estação de tratamento secundário.
É uma exigência que não vejo necessidade, porque não há uma concepção tecnológica muito
complexa. Esse tipo de estação de tratamento
já é bastante conhecido,_ atê o nível secundário,
que é toda parte de ampliação. E a parte de tratamento terciário, que é o que tem de novo nessa
estação, que vai usar produtos químicos e um
sistem.~ chamado de biológico, já foi paga por
projetista. Já foi pago o que o projetista tinha
_a vender de projeto novo. A partir disso, era uma
compra de equipamentos e montagem. Tanto
que, na vez anterior, a licitação de equipamentos
foi feita partilhada e em cada lote entraram vários
concorrentes, mas nunca chegou a_ ser efetivada.
A conéorrênda foi concluída, depois foi_ cance~
la da, Mas nessa licitação de 20 milhões de dólares
eram quatro lotes. Em cada um dos lotes, quando
foram licitados anteriormente, sempre entrou
mais de wn licitante. Em um lote que me lembro
entraram 1O fornecedores de equ_jpamentos. Logicamente, na medida em que se faz a licitação
num tod9, a_ compra de eQuipamento fica vincu~
)ada a quem vai construir. Ele é que vai comprar.
Então, V. EX" tem um fato dj!: aurn_ento de preço.
Agora, eu aCho ~e isso ê importante! Há outras
fonnas de licitar. A forma mais barata de licitar
seria o Estado comprar o equipamento, assumir
a montagem, contratando uma empresa idônea
que, inclusive, se montar e não funcionar está
colocando seu nome em risco, e o Estado partilhar a construção civil déixando-a num tamanho
tal que as empresas de Brasília pudessem ser
habilitadas a entrar e disputar essa obra. Essa
seria, na minha concepção, a forma que eu acharia correta, embora seja contra esse tipo de obra.
- O SR. RELATOR (Mauricio Correa) - Eu faria
mais duas perguntas. Em primeiro lugar, se o
Sr. fosse o administrador de Brasilia, tivesse a
competência de definir, de decidir, sustaria essa
obra nesse momento?
O SR. BENJAMIM SICSU - Senador, eu me
coloco a cavalheiro para responder, pelo seguinte.
Do ponto de vista ambiental, sempre fui contra
ela. Desde o minuto em que a licitação saiu, aliás,
até antes, aliás, no ano de 85 já tinha havido um
processo de licitação, qu_e _e_u fui contra e _ela foi
aml]ada. Depois de 86, a gente vinha: dist:ordando
da obra Qostaria de considerar que enquanto
conselheiro da Caesb, durante um ano, fui contra
a aprovação das contas da Caesb nq ano de 1985.
Está Já registrado. Eu não deixei essa documen~
tação mas se a Comissão achar necessário eu
posso trazer. Eu fui contra a aprovação-das contas
e, na aprovaÇão do orçamento de 1986 eu fui
O Relator e também não fui a favor, p~la forma,
pelos processos. Há de entender que no orça~
menta de 1986 nem constava essa obra e eu
daya lá no meu parecer que uma_ obra tão grande
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não podia deixar de constar nesse parecer. Então,
eu -Sempre fui contra essa obra. Eu sempre tive
restrições técnicas e ambientais a. essa obra. Eu
acho um risco ctmcentrar esgoto, que é poluente
-todo mundo sabe, há essa concepção de que
é poluente, por isso é que vai ter a obra - na
beira do lago, com produtos químicos e tal, é
um ponto que há dois anos s-Ou contra. Então
eu posso responder dessa maneira porque eu
sempre fui contra essa_obra.
Eu só rrie dediqUei aOs fatos financeiros _quando
saí do Governo, quer dizer, quando eu fui excluído
do Governo, que, a parti!' das denúncias passei
a junt_ar materiais que eu tinha e a estudar as
variantes financeiras dessa obra. E foi a isso que
eu cheguei nesses 15 dias de trabalho, mas para
levantar wrí- outro ponto. POr issO, inclusive, Sr.
S~ador, que eu tentei começar dentro dessa parte financeira, porque a parte técnica ambiental
- e veja V. ~. que na minha expo-sição aqui
eu nem falei na parte ambiental, primeiro, porque
s~i que o Dr. Paulo Nogueira vai falar com muito
mais propriedade das questões a_mbientais da
obra e, em segundo lugar, Sr. Senador, porque
eu quis trazer wna vertente nova da obra.
O _SR.. RELATOR (Maurício Corr~a)-::- Séi.. Eu
quero dizer que o seu depoim~nto foi de extrema
valia, eu já o conheço de longa data, sei da sua
seriedade, da sua responsabilidaq:e, dispenso, enfim, de promover outros enG.ômio_s a ªeu favçr
dado o respeito e admiração pelo Dr. Benjamim
Sicsu. Todavia, co111o última pergunta, eu indagaria o seguinte: nós vamos gastar 140 milhões
de dólares, 156 rru1hões, até mais, não sei quanto,
até quando essa solução de límpeza, de tratamento do lago, de devolver ao lago urna situação
-vamos dizer- ecologicamente defensável, até
quando esse _sistema que está sendo adotado ou
que val ser defmitivament~ adotado poderá durar,
considerando o índice da popul_ação de Brasília
geometricamente crescendo dentro dessa-bacia?
O SR. BENJAMIM SICSU - Como disse, Sr.
Senador, é o seguinte: a lei ambiental é bastante
clara. Quando se faz um projeto tem~se que levar
em consideração outros projetas já aprovados.
Mesmo porque não há como controlar esses outros projetas já aprovados hoje, dentro da bacia,
não moram os 700 mil habitantes. Mas nt\o se
tem como oontrQIN as projeções da Asa Norte,
que estão na mão de pessoas privadas ou de
instituições e não do património público, O Sr.
não pode focar que as projeções de determinada
superquadra não sejam construídas. Então, o E;staçlo precis,a fazer as suas obras planejando esses
crescimentos j4 aprovados. O dado. de 712 rnil
habitantes, _como volume de projeção de utiliza~
ção da bacia, foi superado em novembro de 1985,
quando da aprovação do primeiro projeto de Lúdo Costa, de adlmsarnento ao longo dos eixos
que vão para as cidades-satélites. E esse projeto
foi superado_ em abril de 1986, quando foi aprovado o Projeto de Brasília Revisitada, com uma
intenção de colocação populacional de mais 1
milhão e pouco de habitantes.
Eu diria, Sr. Senador, que pelos dados a que
temos acesso, se esse Projeto Lúcio Costa, ~re
\isto para 1 milhão e meio de habitantes, for 1mM
plantado em 10 anos, _terel!los_. mais ou m~~os,
cento e poucos mil habitantes por ano: Esse proj~to demora mais de 3 anos p~ra ser_ unplemen·
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tado e se_ tivermos um adensamento de mais de
100 mil habitantes por ano, que é a perspectiva
do Projeto Lúcio Costa, quando se fosse colocar
o projeto em funcionamento já se t~riauma popu·
lação superior, sendo que, já teria que se ter resolvido nesse interim pedaços de esgoto, como, por

exemplo, o da VLia Paranoá, que está fora da concepção, teria que se decidir se vai fiXar ou não
a Vi1a Paranoá. Na minha maneira de ver vai fixar.
Bom, se vai fJXar, vamos canalizar esse esgoto
da Vila Paranoá para aJgum outro sistema, para
não fazer com que ele contribua Ai, Sr. Senador,
eu gostaria de fazer uma última afirmação, que
é o seguinte: a divida total de Brasília externa
é de 1O milhões de dólares, que é a nossa usina
de lixo. Isso leva a que a _cidade de Brasília tenha

uma capacidade de endividamento bastante grande; isso também leva a que nós, lá no órgão- ambiental jâ estávamos muito preocupados, e agora
continuamos preocupados como cidadãos sempre, com a perspectiva- desses grandes projetas.
Parecia-me que tinham os superado essa perspectiva desses projetes que pelo seu tamanho resolveriam questões sociaiS:......: a chamada economia
de escala.
Então, temos o Lago São Bartolomeu, que tem
wna capacidade de água de mais de 30m3 por
segundo, hoje temos utna capacidade instalada
de água, vamo_s supor, de 5m por segundo. Então, ele tem água para seis Brasílias. Então-o -se-nhor faz uma água para seis Brasílias? Não seria
melhor fazer uma água para mais duas Brasílias
e colocar o resto do dinheiro em empregos, em
fábricas qu em transporte, ou qual_quer outra coisa?
Quer dizer, essa preocupação é bastante grande, e eu tenho essa preoCupação, enquanto cidadão, da questão grande, inclusive porque o partilhamento do problema leva_ sempre a solução
melhores, quer dizer, se esse problema tivesse
sido partilhado, há muito tempo, o senhor já teria
uma grande parte dele construída.
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to importante na vida pública deste Pals, e confirmar a proposição do roteiro de trabalho que foi
proposto na reunião anterior, de vez que adíamos
essa confUTTlação para hoJe, na expectativa de
que houvesse alguma proposição que alterasse
esse rotejro.
A única proposição que me parece válida é
a transposição do que está previsto para o depoimento do Dr. William Penido, Diretor-Presidente
da Caesb que estava previsto para o dia }9 de
outubro, quinta-feira, e que, por uma sugestão
do Sr. Relator, o nobre Senador Maurício Corrêa,
c.oncor.d!)mos que deva ser transposto para o final
das atiVidades da Comissão, para que tenhamos
toda a carga de informações necessárias e para
que poSsa então o atual Presidente da Caesb ser
devidamente inquirido sobre tudo o que se disser
de bom ou de mau a respeito dos projetes que
estão sendo nesse momento cogitados para a
despoluição do lago.
- Confirmamos, portanto, essa convocação e,
atendendo à poderação do Senador Saldanha
Derzi, deixamos em suspenso a convocação do
Sr. GoYemador para decidir oportunamente, à
Presidência somente resta agradecer, mais uma
vez, a presença e a colaboração do Engenheiro
Benjamim Sicsu, a presença do Sr. Secretário
de Meio Ambiente, Gênda e Tecnologia, a colaboração dos Srs. Senadores componentes desta
Comissão e a competentlssima argüição do Sr.
Senador Relator.
EStá encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 17 horas e 50
minutos.)
ATADA REUNIÃO DA
SUBCOMISSÃO, DA COMISSÃÓ DO
DISTRITO FEDERAL,
ENCARREGADA DE INVESTIGAR
POSSíVEIS IRREGULARIDADES
DA CONCORRENCIA INTERNAdONAL
TJfl87, REAUZADA PELA CAESB,
· PARA AS OBRAS DE

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - .
Fejtas as diversas argüiçõ_es dos Srs.. Senadores
DESPOLUIÇÃO
membros da Comissão, a Presidência se dispensa
DO LAGO PARANOÁ.
de qualquer questionamento ao depoente, de vez
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte
que tanto a sua parte expositiva, quanto a sua
parte de respostas aos questionamentos propos- e nove de setembro de mil novecentos e oitenta
e sete, reuniu-se a Subcomissão sob a presidência
tos, pareceu-me mais do que suficiente, realmente ultrapassou as expectativas- confesso_- des- do Senh9r Senador Pompeu de Sousa, com a
ta Presidência pela abundância de dados, pela presenç!! dos Senhores Senadores Saldanha Derabundância de informações, pela abundância de zi e Maurído Corrêa, registrando, ainda, o comparecimento do Doutor Paulo Nogueira Neto- Seconhecimentos, e s6 me resta, na condição de
Presidente desta Comissão, agradecer penhora- cretário do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
damente a colaboração do Engenheiro Benjamim do Governo do Distrito Federal. Deixaram de
Sicsu, louvar a sua altíssima competência como comparecer por mOtivo justificado, os Senhores
ecologista, a sua altíssima competência como en- Senadores Chagas Rodrigues e Edison Lobão.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
genheiro civil e a sua enorme preocupação com
a coisa pública, como cidadão, a sua Jouvabi- declara abertos os trabalhos e esclarece ao plenálíssima devoção à coisa pública, que acho que rio que a reunião destina-se a ouvir o depoimento
é o dever de todo cidadão e é o dever de todo do Doutor Paulo Nogueira Neto, a quem concede
republicano, de vez que a prépria palavra repú- a palavra. Depois da exposição de Sua Senhoria,
usaram da para palavra interpelar o orador os
blica , vem de respubUca 9 coisa pública.
Resta-me agora, depois deste agradecimento, Senhores Senadores Saldanha Derzj e Maurício
falar sobre o desenvoMmento das atividades des- CõrT:êa.A seguir,_a Presidênçia agradece o comparecimento de todos e, em especial, do Doutor
ta Comissão.
Para a próxima terça-feira, dia 29,já está devida- Paulo Nogueira Neto~_ que trouxe valiosos esdaremente convocado, aliás está até presente hoje, cimentos a esta Subcomissão._ O inteiro teor dos
o Sr. Secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tec· trabalhos será publicado no Diário do Congresso
nologia, cuja competência. cujo valor, cuja serie- Nacional após a tradução das notas taquigráficas
dade, cuja obra constitui realmente um documen- e o competente registro datilográfico. Antes de
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encerrar a reunião, o Senhor Presidente d4 conhe~
cimento ao plenário do calendário das próxímas
reuniões da Subcomissão, aprovado nas sessões
anteriores, lembrando aos presentes que dia 11'
de outubro- quinta-feira, às 15 horas e .30 minutos, na sala de Reuniões da Comissão do Distrito
Federal, esta subcomissão reunir-se~á para ouvir
o depoimento do Doutor Sérgio Cutelo, Presi~
dente da CORECON. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Luiz Oáudio de Brito,
Secretário, lavrei a presente ata que, lida e apro-vada será assinada pelo Senhor Presidente. Senador Pompeu de Sousa, Presidente.
Af'IEXO À ATA DA 3• REali!ÃO, ORDIIYÁRIA, DA SUBCOMISSÃO ENC!lRREGADA
DE IfiVESTTGAR POSsfvEIS IRREOUUIRIDADES NA CONCORRÉNCIA INTERNACIONAL OI/87- CAESB, REAUZADA EM
29 DE SE:fEMBRO DE 1987, ÀS I 5:30 HORAS [NTEORADOAPAN!-IAMENTO TAQU/ORÁFICO, COM PUBliCAÇÃO DEV!PAMENTEAUTOR/ZA])APELOSENHOR PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO, SENADOR
POMPEU DE SOUSA
.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Estão abertos os trabalhos desta reunião que se
destina a ouvir o Dr. Paulo Nogueira Neto, Secretário do Meio Ambiente, Ciência e Te enologia.
A~ta está distribt..ú_da aos Srs. Senadores, membroS~âesta Subcomissão. É curta, sintética, mas
podemos dispensar a leiturã, se houver qualquer
.
observação, que seja feita agora.
Convido o Dr. Paulo Nogueira Neto a tomar
lugar à mesa para fazer a sua exposição e convido
o Sr. Seriador Relator, Maurício Correa. (Pausa.)
S. Ex" prefere ficar no plenário.
Não havendo nenhuma observação sobre a Ata,
concedo a palavra ao Dr. Paulo Nogueira Neto
para que ele faça a exposição inicial. Depois, S.
S• será submetido às indagações que os Srs. Senadores hajam por bem fazer-lhe.
O SR. PAULO NOGOEIRA NETO-Muito obrtgado, Quero dizer da satisfação de estar aqui,
prestando a minha colaboração. Vou procurar ser
o mais resumido passivei. Trata-se, realmente,
de uma questão extremamente longa e complexa.
Basicamente, todos estão de acordo em relação
à necessidade que tem o Distrito Federal de tratar
os seus_ esgotos e salvaguardar o Lago Paranoá,
que é, digamos assim, uma espécie de cartão
de visitas de Brasília. As divergências estão em
relação à maneira de tratar esses esgotos, quais
são as várias possibilidades existentes.
Durante muito tempo, acredito que nos últimos
doze anos, a questão de como tratar os esgotos,
aqui de Brasília, foi objeto de muitos estudos e
muitos debates. Lembro~ me de que quando assumi a SEMA. em janeiro de 1974, pouco depois
começou-se a debater idéias a respeito de cons-trução de um túnel para levar o esgoto para fora.
Depois, achavam que h_avia outras possibilidades
e em 1982 a Caesb, que é a Companhia de Água
e E~gotos aqui de Brasilia. contratou uma equipe
técnica, chefiada pelo Professor Bjom, que traba~
lhou aqui cerca de um ano e meio. Essa equipe
apresentou um relatório que chegou a várias conclusões. E uma delas, uma conclusão bastante
clara, bastante nJtida, e eles a repetem em vários
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trechos do relatório, era a de que o esgoto de
Brasília deveria sertranspo~do para fora da bacia
do lago para ser tratado, ou seja, era a hipótese

da exportação do esgoto. De acordo com_ essa
idéia, qualquer tratamento que fosse feito à_ beira
do lago poderia trazer uma série _de. problemas
ambientais sérios. Esses problemas são diversos.
Por exemplo: estando na beira do lago a estação
de tratamento, não há espaço físico para armazenar uma _quantidade apreciável de esgoto. Se
houver qualquer problema em relação ao fundonamento da estação, ou qualquer _out(a indústria,
porque se trata de uma instação industrial o tratamento de esgoto, se houver qualquer falha no
funcionamento, o esgoto terá que ser lançado
diretamente no lago. Durante urn certo tempo
o lago ficará poluldo até que, depois, as_ estações
recomecem o seu tratamento.
Outro fato que fez com_ que a exportação-fosse
indicada é o seguinte: o tratamento do esgoto,
por melhor que seja, mesmo que seja tratamento
terciário, não retira produtos tóxicos que estão
no esgoto. O tratamento, quando é terCiário, retira
o nitrogênlo e o fósforo, mas outros produtos
químicos passam.
O Professor Bjom diz;, por exemplo, õ seguinte:
que o carbonato de cálcio tem um aspecto sanitálio de grande importância, porque ãS carapaças,
os moluscos que são intermediários da inseminação da verminose,_ chamada esqulstossomose,
aW
·1h- d b il
· 1
que Jge mi oes e rasJ e_il:os, princJpa mente
do Nordeste, mas agora já em várias partes do
Brasil, esse caramujo tem a sua carapaça formada
de carbonato de cálcio. Então, se ;a água é rica
em carbonato,_ eles_terão_uroJalQr que favorecerá
à sua multiplicação e a sua dissemin~ão. Então,
este é um ponto muito importante, porque o Lago
deBrasiiiaédestinado,emgrandeparte,àrecreação. Claro que hoje, ninguém, ou quase ninguém,
se arrisca a tomar banho no lago, mas, normaJmente, é destinado a esportes aquáticos, à natação, etc. Então, o lago, com uma grande população de moluscos planorbídeos, será_um foco
potencial muito grande de disseminaÇão da esquistossomose, mesmo porque não se pretende,
é impossível, que todas as fontes de contarninação do lago sejam eliminadas. A esse respeito,
poderíamos dizer também que as águas pluviais
não são tratadas e há ligações clandestinas de
esgoto das águas pluviais, pelos ribeirões que
abastecem o lago, corno o Ribeirão do Torto,
o do Gama, que também trazem uma certa quantidade de esgoto e que é multo difícil de eliminar
completamente. Então, se a população dos pianorbideos estiver aumentada, eles terão condições, quase que ideais, para transmitir essa verminos e, que é uma grande calamidade de saúde
pública no Brasil.
Além disto, é passivei que outros poluentes,
como os metais pesados, cádmio, por exemplo,
que é relativamente comum no lixo das cidades
e que é usado em uma porção de produtos, que
também chega às águas do lagO/ esse cádn.:~
e outros metais pesados poderão ser um fator
negativo. se essas águas forem ut.t1izadas para
o abastecimento público-.
_
___-Aí, chegamos num outro -ponto· que também
é muito importante, porque não podemos estudar
ou não devemos estudar o tratamento dos esgotos de Brasma divorciado do que vai ser feito em
relação ao futuro-abastecimento de água da nossa

CapiU:d. Sempre que se pensou no tratamento
do esgoto do Lago Paranoá, colocou~se, pelo menos, a questão de onde viria a água para o abaste-

cimento futuro de nossa cidade. Esse abastecimenta, -é claro, deverá ser feito com água da melhor qualidade. Ora, mesmo que o esgoto seja
tratado, e se nao for tratado na beira do lago,
será tratado de acordo c;:q_m a_ hipótese da exportação, hipótese essa alternativa que apoiamos, se
for tratado depois do lago, também será necessário um tipo de tratamento, porque, evidentemente, não vamos transportar, para Goiás, todos
os aspectos negativos decorrentes de jogar o esgoto num corpo d'água. Mas, se o abastecimento
futuro de água, depois de esgotadas as possibi!idades atuais, que são representadas, principalmente, pela água do rio Descoberto- que atualmente são cerca de três metros cúbicos. que pcderia chegar a dncó ou seis métros- cúbicos __..;;.
então, temos água no rio Descoberto de bpa qualidade e ainda para um futuro, digamos asSim,
de prazo relativamente curto - chegando mais
ou menoS- ao ftm do século, e os estudos têm
sido feitos, de qualquer maneira vamos precisar
de água de outro lugar.
Mas gostaria de mostrar, aqui neste mapa, quais
são as possíveis fonteS de abaStecimento de-água
de Brasília e suas implicações c-om ó sistema
de tratamento de esgotos.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) É necessário o microfone, para que o Dr. Paulo
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inundados pela Represa São 8ÇJ_rtolomeu. A Secretaria Especial do Meio Amb_iente, no tempo
em que eu era Sécretário 4o Meio Ambiente, fez
em tomo do futurolagoS_ão Bartolomeu uma
área de proteção anibíentãl parã j)J-Oteger- eSse
lago, para evitar, na medida do possível, a sua
contaminação, embora essa áreCl de proteção ambiental seja, na realidade, bastante falha, porque
os esgotos de Formosa .e Planaltina_ 7"" no_ caso_
de Planaltina - Formosa n~o estou_ bem, jn_for;
mado - mas_o esgoto de Planaitina vai para
a Bacia do São Bartolomeu e e&ao fora da área
de poluição ambiental, pOrque -se trata ass"ini- de
um área já bastante urbanizada. Há esse problema.
No nosso entender, a questão do esgoto de
Brasília deve ser completamente desligada da
questão do abastecimento futuro da águ~ p~r~
o Distrito Fed~J-ar. -ISto por uma razão multo simples: é que ao lado do Distrito Federal, em Goiás,
existe o rio Areias. O rio Arei~s. vou mostrar no
mapa, é o rio que corre paralelo a-o R"iO Descoberto, que é como eu cfisse, até o final do século,
o lugar de onde virá a água para o Distrito Federal.
Aqui temos a Ba_rragem de Santo Antonio do Descoberto e aqui o melhor local para a barragem
do rioAretas que é um rio de água muito boa.
A água do rio Ãreias sení.Pre fOi éOnsidera-da, de-s-:.
de o tempo da Comissão Cruls, corn_o urDã_Ag~a
de excelente ciUcifidade.
O SR. MAURICIO CORRtA -

Quantos quiló-

metros?
Nogueira possa falar e a gravação ser feita ao
mesmo tempo não só para a audiência como
O SR. PAULO NOGUEIRA NETO- Calcula-se
também para a gravação.
mais _ou menos, não posso afirmar com absoluto
O SR. PAULO NOGUEIRA - Bom. Mas en- - rigor, mas há dois aspectos, em relação à distânciª, muito favor_áveis à opção pelo rio Areias. Uma
quanto não vem o microfone, a gente pode ver
que ao lado_do Lago Paranoá está a projeção é de que ele está cerca de 15 ou 18 km da Barrado futuro lago do rio São Bartolomeu. E aqui,
gem dO_ Rio Descoberto. AconteCe outro fato tamde acordo _com os slldes, aqui é o Paranoá e
bém: é que cerca de 2/3 dã população do Distrito
deste lado é o São Bartol_ome.u_. Então, podemos
Federal está localizada em Taguatinga, Ceilânçfia,
ver que o Lago São Bartolomeu está muito próxi- Gama etc. Nessa área é onde se concentra a maior
mo do Lago Paranoá. O esgoto, de qualquer ma- parte da população do Distrito Federal e fica rfn..Uto
neira, aqui da cidade de Brasilia, se for tratado
próxima ao rio Areias. Outro ratar favorável à opantes do Paranoá_ ou se for tratado depois do
ção pelo rio Areias é que esse rio está. numa QuOta
Paranoá, esse esgoto, de qualquer maneira, vai !de _920 metros. Aqui há outro fato que julgo basafetar o futuro Lago de São Bartolomeu. E esse
tante sério: é que, no momento, está-se fazendo
futuro Lago de São Bartolomeu também esteve
um estuclo- independente do estudo dos esgosujeito a, digamos assim, a idas e vindas em relatos - para verificar quais seriam as melhores
ção à sua construÇão. Houve uma época -em que,
fontes alternativas de abastecimento para o São em 198.0 QU antes, se considerou a possibilidade
Bartolomeu, ou seja, estudar o São Bartolomeu
e a necessidade de construir o Lago São Bcu:_to;. e cinco possibilidades. ciilco áreas, entre as quais
lomeu.
o rio :Areias, para serem alternativas em relação
No meu entender. essã -fiXãÇão
tomo do
ao São Bartolomeu, existe, até, urna exigên-cia_
Lago São Bartolomeu _deve-se ao fato de que
do Banco lnter-americano de Desenvolvimento.
Mas, ao invés de estudafem o· rio Areias na
o Lago São Bartolomeu está. dentro da área do
Distrito Federal. E não sei por que raião achava-se
quota 980, o colocaram na quota 890,1á eritbaixo,
que a água não-deveria vir de Goiás, deveria vir
onde ele se encontra com o rio Corumbá. Portandaqui mesmo, porque talvez o Distrito Federal
to, muito longe. Aca anti _económicO: _por"_ âO)s
tivesse maior controle sobre sua própria água.
motivos: em primeiro lugar, porque fica muito
longe; em segundo, porque tem que bombear
O que, evidentemente, é ur:na apreciação errónea,
cerca de 80 metros.
·
porque aqui o adensamento de população é muito maior do que fora do Distrito Federai e a água
Com isto, esse estudo de alternatiW'-S não é_
de Goiás oferecepOs-sibilidades muito melhores,
satisfatório, porque coloca o rio Areias numa simesmo porque a população aJi existente, ao oeste
tuação em que se sabe, de antemão, que ele prort., Distrito Federal, é uma população bastante vavelmente não será uma opção econômic:a, pois
1arefeita. Mas houve, assim, um~_ P:~upação,
está sendo estudãdo lá embaixo.
t.'~srie aquela época, em se fazer dentro do Distrito
Se nos1 fixarmos no rio Areias, fica bem claro,
também, -que o tratamento de esgOtos- Para Brai: :ederal.
sília não precisa ser terciário. Pode ser secundário,
Então, fo[ feita uma desapropriação, através de
feito depois da barragem.
ações, com relação aos lotes de terra que seriam
I

-em

II
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Nessa região abaixo do J...ago Paranoá, poderse-ia escolher um local para tratamento secundário do esgoto, que é mais barato. Além disto,

há também a possibilidade de se utilizar pelo menos uma boa parte desse esgoto, para irrlgaçãp.
Na Austrália, isso é feito em grande escala. Na
Grã-Bretanha e em vários países, eles utilizam

o esgoto para inigação ct~- certos tipos de agricultura. É claro que onde haja perigo de contaminação de alimentos, não se deve usar água de
esgoto mas em uma série de produtos, como
por exemplo, o algodão ou algo desse tipo, que
são fibras e não alimentos, não há problema em

utilizar água de esgoto. E para outros fatores também, onde a saúde pública não seja prejudicada.
Parece-me bastante dare que, se não precisar
tratar o esgoto com tanta intensidade, como no
caso do tr<'.tamento terciário, a solução fica mais
fácil, mais barata e água de Brasília fica assegurada aqui rto rio Areias e nós podemos esquecer
o São Bartolomeu
Outro fator que müita contra o aproveitamento
da Barragem do São Bartolomeu é que essa desapropriação é muito cara. Aqui, a região é pastoril,
de terras relativamente baratas. Lá, a região é de
terras caras e o fato de a Caesb ter, em certa
ocasião, desistido da desapropriação fez com que
outros investimentos de recreação, -_de lotes de
casas, fossem feitos aqui, no vale do São Bartolomeu. Agora, para fazer nova desapropriação, isso
ficará caro. Este é o outro fator que limita contra
a área do São Bartolomeu.
Além disto, o Distrito Federal tem apenas 500
mil hectares e retirávamos algumas dezenas de
milhares dé hectares, não sei exatamente _qual
é a área coberta de São Bartolomeu, mas é fácil
ver que é uma área relativamente grande, _é wn
espaço que estamos perdendo, inutilmente, em
relação às necessidades futuras do Distrito Federal.
Com tudo isto, ·parece-me-que a hipótese da
exportação do esgoto é viáveL econôrnlca, clara,
uma hipótese que não vai trazer prejuizo para
a cidade, em relação ao seu abastecimento futuro
de águas.
Há uma outra hipótese, outra alternativa, que
foi a escolhida pela caesb, que é a de ampliar
as atuais estações de tratamento. Essa ampliação,
na realidade, correspOnde a uma obra nova, porque o método que vai ser usado para tratamento
vai ser diferente; as estações, segundo tive ocasião
de ver - e V. Ex!' verão, quando a Caesb frzer
a sua exposição aqui- essa estação será, digamos, cinco vezes maior do que a área ocupada
pelas atuais estações. Então, na realidade, não
se trata apenas de uma simples ampliação, Tra~
ta-se do que poderia ser consjderado como uma
obra nova. E, é claro, o tratamento terciário é
possível fazer, como já há em várias partes do
mundo, é possível fazer. Mas lembro, também,
que, numa ocasião em que estive na Suécia, falàn~
do sobre o tratamento de esgotos, os suecos me
disseram que tinham optado pelo tratamento terciário dos esgotos na roaior parte das cidades
da Suécia, porque a Suécia é um país onde existem milhares e milhares de lagos - a Suécia
toda está cheia de lagos. Para protegerem melhor
a qualidade desses lagos, então, estavam fazendo
o tratamento terciário. Depofs, desistiram dessa
idéia de fazer o tratamento terciário, em larga
escala na Suécia, porque achavam que era caro
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demais. Não era economicamente interessante
para eles, Era melhor conviver com certo grau
de poluição nos lagos, sob o aspecto econômico.
Isso, sem prejuízo do tratamento bacteriológico
que fazem Já. De modo que a contarrtiriação dos
Jagos seria em relação ao fósforo e ao nitrogénio,
portanto, o aumento de algas rtOS lagos. É evidente ~e a parte bacteriológica sempre cuidaram
com bastante atenção.
Mas, se a Suécia acha que esse sjstema é caro
·para -êles, imagine~ nós, aqui, no Brasil, que temos que contar o nosso dinheiro! Não é um caminho q-ue deva, no nosso ·entender, ser indicado.
Postas as duas alternativas em confronto, a exportação dos esgotos ou ampliação das atuais
estações. houve uma-opção, em termos de Governo do Distrito Federal, a favor de se tratar onde
es@ó_ aS atuais estações, e foram assinados contratos com o Banco Mundial. Estão sendo estudados contratos também com o Banco lnterameM
ricano. A Caixa Económica também fez contrato.
Enfim~ o Governo do Distrito Federal tomou a
WCiativa de optar pela ampliação das atuais estações.
Neste ponto, f12;emos ve( à Caesb que, antes
de tomar uma decisão, ela teria que fazer um
RIMA_,_ ou seja, um Relatório de Impacto sobre
o Meio Ambiente. A Caesb respondeu, dizendo
que se julgava isenta desse RIMA, por vários motivos; porque havia um decreto antigo que dizia
que a ela cabia o controle da poluição ambiental
~ é um pouco difícil imaginar que um órgão
vá julgar em causa própria- em todo caso, existe
esse antigo d~creto-lei, em relação ao Distrito Federal, eles se baseavam muito nisto, dizendo que
a poluição hídrica cabia a eles, e dizendo, também,
que a estação não ia poluir; não poluindo, ficaria
isento do RIMA, quando, na realidade, há várias
_maneiras de despoluir o esgoto próprio tratamento de esgoto apresenta riscos ambientais, como
esse que é admitido por todos, a possibilidade
de falhas no tratamento, e o lago ser contaminado.
A questao, como todos sabemos. é do conhecimento de todos, foi parar na JuStiça e o juiz da
3•- Vara da Fazenda Pública decidiu não dar liminar, achou que não havia necessjdade de dar uma
liminar a favor do RIMA Depois que o juiz tomou
essa decisão, o Governador do Distrito Federal
José Aparecido, mandou que a Caesb fizesse ~
rima, e o RIMA que a Caesb previa no depoimento
da 3" Vara da Fazenda, que se levaria de um
a dois anos para ser feito, apareceu em um mês
ou al~o assim Nós achávamos que o RIMA podia
ser feito feito_ num prazo reJativamente curto, de
modo que ficamos satisfeitos de ver que a nossa
previsão é que estava certa. Isso naturalmente
é um detalhe.
Colocadas as coisas ness_es termos, acredito
C(Ue certamente foi wna vitória da causa conservacionista o reconhecimento de _que o RIMA realmente era n.ecessárío. No entanto, como o ponto
de vista que eu defendia não era o adotado pelo
_Governador, quando S. Ex" assinou os_ emprés- W:nos e _tomou ~lguns passos para ampliar as
estações _de esgoto. achei que, por uma questão
ética, tinha que pedir a minha derrllssão, o que
fiZ através de uma carta dizendo que queria pedir
minha dE~m{ssão, porque todo cargo de confiança,
na realidade, está pennanentemente à disposição.
E$e_ -é.- um fato que muitos às vezes esquecem
na realidade, qualquer cargo de confiança

mas,
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é um cargo absolutamente provisório .e temporário. Dizendo, também, que na hipótese de S.
fr achar que minha atuação no Distrito Federal
fosse interessante em relação ao Governo do Distrito Federal, neste caso queria me afastar, digamos assim, do processamento, da avaliação do
RIMA., mesmo porque todo Governo tem uma
coerência administrativa _e o ponto de vista que
eu defendia não foi o ponto de vista adotado pelo
Gav:erno do Distrito Federal.
Ontem estive com o Governador, e este me
disse que queria que eu reconsiderasse a minha
solicitação, que continuasse a prestar serviços no·
Distrito Federal, como Secretário do Meio Am*
biente, Ciência e Tecnologia e que iria assinar,
provavelmente hoje, quem sabe assinou ontem
mesmo, urn decreto que estabelece uma comissão de alto nível que vai examinar o RIMA. Antes
de enviar a carta já havia conversado com S. Ex"
expondo minha preocupação em relaçJio a minha
posição que era diferente da dele, sugerindo também que urna comissão de alto nível fizesse essa
avaliação. fiquei inteiramente à vontade para sugerir que uma Comissão frzesse essa avaliação,
porquanto já havia, há aJgum tempo, proposto
ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, do qual
participo, que o Conama fiXasse regras para que
o RIMA fosse avaliado, apreciado pelo poder público e, entre essas regras, está a de que deveria
_caber a um ó:rgão de natureza coletiva a apreciação do RIMA. por uma razão muito simples: apreciação de urna pessoa só, no caso a minha, sempre falha, porque nenhum de nós se considera
dono da verdade, só Deus,. podemos sempre falhar e em um órgão no qual a coletividade esteja
representada. sempre há a garantia de uma apreciação ou avaliação melhor.

COerente -com o qw~--já havia apreserltado ao
Coniüna,- e eSte- deverá pronunciar~se a respeito,
projeto de resolução, provavelmente no final ·do
ano, pois está lá em estudos em uma Câmara
Técnica, no Conama. Mas, antecipando-nos a isso, haveria uma comissão técnica que daria Oseu parecer, a sua avaliéição. E no próprio Distrito
Federal, existe também o Cauma que é COnselho
de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente. que
também é um órgão colegiado coletivo, no qual
a coletividade está representada através de várias
instituiçóes._l.embro aqui, neste momento, que
joma1istas de Brasília, que o ConselhO de Arquitetura de Brasília estão representados no Cauma,
como várias entidades não oficiais também, ou
por outra, não gOVemaritinfais do Distrito Federal.
De certo mo_do, o CREA que é um órgão governaM
mental do Ministério do Trabalho, mas é um órgão-_
independente, um Conselho desse tipo poderá
tomar uma decisão final mais à vontade. Acredito
que era, em poucas palãvras, o que eu tinha a
dizer, colocando-me à disposição patã (esponder
as perguntas. Muito obrjgado.

O SR. PRESIDENTE. (POmpeu de Sousa 1 Bem, depois da exposição do eminente Secretário
do Meio Ambiente, Ciência e leCriologí~ que, como todos nós sabemos,- é umã- figura das mais
respeitáveis nessa área, à qual tem dedicado uma
parte considerável de sua vida em âmbito nacional
e, ultimamente, no Distrito Federal, é figura da
nossa particular admiração e estimq_ lnclusive é
uma estima hereditária, porque o pai, Paulo Nogueira Filho, foi queridfssimo companheiro de lutt~:
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contra o Estado Novo, na derrubada do Estado

Novo. mas este não é o argumentO qUe me fez
convidá-lo, mas a altíssima autoridade de Paulo
Nogueira Neto nessa matéria.
Passo a palavra aos Srs. Componentes da Subcomissão, deixando para falar por último o Sr.
Relator, Senador Mauric::to Correa; Portanto, está
com a palavra o nobre Senador__ Saldanha Derzi,

para fazer as indagações que

des~jar.

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - V. Ex'
acha melhor a ampliação das atuais estaÇÕes de
tratamento de água ou o _tr_ata_rnento dela em outra
estação e abaixo do Lago Paranoá? Mas, ela, abai-

xo do Paranoá, não iria tambêm afetar e poluir
o Lago São Bartolomeu?
O SR. PAULO NOGUEIRA NETO - Bom, aí
há duas considerações a fazer. Em primeiro lugar,

esgotos que vão conduzir o esgoto para ser tratado em Baryeri.
Londres resolveu o seu problema construindo
dois grandes interc:eptores que pegam todo o esgoto, um em cada margem do rio Tâmisa, e levam
até abaix_o d.a ç:ic:ic}çle;._ E, abai?ro da cidade, então,
esse esgoto é tratado.
.
.
Parece-me que ao inv~ de fazer _o \únel seria
mais lógico, mais raciona], fazer esse tratamerito
por aqui, mesmo porqUe em dma de um emissário" pode-se fazer uma aVenida. No Rio de Janeiro, o emissário vem lá de- BotafogoL depois atravessa" Copacab2n1a~inteira e IA_e_m Ipanema é jogado no mar, depois de passar por um emissário
submarino. Mas, embaixo da praia de Copacab-àna. onde passam os carros, ali há um grande
emissário de esgotos. Então, não há problema
em relação a coristruir -um emi~sário de e59otos
beirando o lago, ao invé$ de fazer um túnel.
Parece-me que ·a melhor hipótese seria. _realmente, não fazer o túnel.

a possibilidade de haver um derrame de esgotos
abaixo do Paranoá também existe, Mas, lá também existe espaço para conter um derrame-dessa
natureza. I:: possível fazer estação em um ponto
O SR. SALDANHA DERZI - E a hipótese meem que abaixo dela possa se fazer barragens de
"!hõr é _fazer ~· ou ~pliar as estações atuai$?_
contenção, ou algo assim. E se _essas barragens
não forem satisfeitas, a primeira cidade de certa
O SR. PAULO NOGUF;!RA NETO- Eu,acho
importância abaixo de Brasília, no rio São Bartoloque él12er aqui.'
meu e na sua continuaç_ão,- está rnais- ou menos
O SR. SALDANHA DERZI- Embora mais cara
cerca de 400Km de distância. Então, até Já, o
haveria maior segUrança, seria melhor?
próprio rio já terá purificado a sua água por um
processo biológico de purificação. O perigd em
O SR. PAULO NOGUEIRA NETO- Não, acho
relação à população da beira do rio é relativaque não- seria mais -caro~- Não seria rriais caro
mente pequeno, é muito menor do que o perigo
por vários mOtivos. Em primeiro lugar porque,
representado por estas estações na beira do lago.
de qualquer maneira terá que ser feito um interEntão, perigo por perigo, é um perigo menor.
ceptor na margem do lago para levar o esgoto
Evidentemente, que sempre há um risco de poluipara as atuais estações. Se não for f~it~ a exporta~
ção também, mas o esgoto deve ser tratado. Coção, o esgoto, em todo o Lago Sul e Lago Norte,
mo não há necessidade de se retirar o fósforo
te_fá q\!e -s~ trazido para essa estação. Então, terá
e o nitrogénio, pode-se fazer urnJratamento seque ser feito 1.,1jn irrter<::eptor. Apenas, aO invés
cundário que é usado aqui no Brasil, em todas
do can·o aqui ser mais fino e mais 1ãrgo aqui,
as cidades brasileiras que lêm tt:<Itament_o de es- -·seria o contrá_rio,$)eria mais frno aqui e mais largo
lá.
.
gotos. É um tratamento mais_ simples. (nc:iusive
o rio Paraíba do Sul, cuja água abastece o .Rio
O
SR.
PRESIDEN1E
(Pompeu
de
Sousa)
de Janeiro, que é uma cidade que trata o es9oto
Está satisfeito? Então, passo a palavra ao Sr. Relapor processo secundário e não.~rciá_rio~ _
- ter, Seriãdõf.May.6do c;orrêa._
O SR. SALDANHA DERZI - E ·o transporte
Q SR. RElATOR (Maurício Cotrêa}- Pratica·
desse esgoto, como seria feito?
mente, o depoimento dé- S. S• está em ConsoO SR. PAULO NOGUEIRA NETO__,.Bom, o
nancia, em todos ·os seus detalhes, com o que
transporte do e1;;goto pode ser feito de várias ma- _prestou aqui o Dr. Benjamím Sicsu. Havia me
neiras. Vi, num quadro que a Cáe"sb apresentou,
ocorrido, todavia, uma dúvida, que foi c;üssipada
que seria construído um túnel. _
_
no esclarecimento que V. S• prestou ao honrado
O SR. SALDANHA DERZI- AtraVéS· do lago?
Senador Saldanha Deni, que seria: cOncretizada
a opção da exportação, quais seriam as Seqtíelas?
O SR. PAULO NOGUEIRA NETO -Seria_ por
Porque o Dr. 6~njamim Sicsu havia nos pondebaixo do_ lago, seriam tubos que passariam por
baixo do lago, seriam emissários subaquáticos -rado que, realmente, a cidade de maior densidade
e, depois, haveria um túnel grande que levaria populacional seria Itumbiara, portanto a 400 l:fuiesse esgoto para uma região depois de São Barto- lômetros e até lá as águas teriam, elas mesmas,
processado a despoluição do material que havia
lomeu, ou por aqui. Não sei exatamente qual é
sido jogado no rio. E V. S• exatamente confirmou
o lugar, mas mais ou menos n~ssa região aqui.
É o projeto que eles estão mostrando. Isto exigiria a minha opinião.
Agora~' uma dúvida, apenas, talvez mais de desa construção _de um túnel.
cOnhecimento. Resume-se no fato dessa definiAgora, parec:e-me que seria muito mais fácil
ção p"aril avaliação do RIMA V. s.--disse que o
e mais lógico, ao invés de fazer esse: túnel, passar
o esgoto --à~ qualquer maneira o esgoto tem Goveinador já ·conStituiu uma comis$ão para avaque passar por baixo da água, mas é uma passaw liação do RIMA Eu p_e:rguntãria se há alguma disposição legal que defina a-torrria de c:.Oi-ilpOSi~o
gem relativamente pequena, uns três quilómetros,
ou algo assim, e depois ele poderia ir pela rriargem desse RIMA? Ou se o Senhor não aCharia extremado lago até sair do lago.
menu: _s~p~tsl que o próprio Go-vernador constiLembro que na cidade de SãO P~ulo, por exem- tuísse esSa~ Cornissao._ çol:n pessOas d"ã sua cOnfiança,
pal-ã -aferição de wn resultado altamente
plo, nas margens do rio Tietê e do rio Pinheiros
foram construídos dois grandes interceptOres de soclaf e de importância? É a indagação.
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O SR. PAULO NOGUEIRA NErO -

Respon-

dendo a primeira parte da pergunta, não há nenhufndispositivo legal, por enquanto, não há nenhuma resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente que eStabeleça como o RIMA deva ser
apreciado, a não ser que ele deva ser av~iado
pe1a entidade licenciadora, ou seja, pela entidade
estadual ou da Unidade da Federação, no -cãSo
de Brasília, de meio ambiente. Então, essas enfi·
dades, pelo Brasil afora,_ é que vão apreciar o
RIMA e chegar a urna condusáo, isfo significa
que âo dirigente dessa entidade, caberá_ a ele.
em última análise, decidir. E nós acha_mos é opinião minha qiie está sendo aceita também
pela generalidade dos outros órgãos de meio ambiente- que essa é w:na situação a(~ ente c~m
veniente. Em prill'ieiro lugar, porque o dirigente
do órgão estadual é sujeito a falhar, e uma cabeça
só falha mais do que várias cabeças. Em segundo
lugar, porque as pressões que ele poderá sofrer
serão insuportáveis, porque ele, sendo membro
de uma entidade governamental, seria muito difícil ter wna opinião separada, uma opinião divergente. Então nós achamos- iSto provaVelmente
vaíSeconsubstanciar numa resolução do Canse~
lho Nadonal do Meio Ambiente- que essa apreciação pode ser feita numa primeira etapa pelos
dirigentes do órgão estadual, ou seja os técnicos
do órgão estadual, depois os dirigentes do Çrgão
estadual, mas que deve haver, em grau de recurso,
~oo seja, uma dedsão final. A decisão, realmente,
deve ser tomada por um órgão oolegiado.
Etitão, no~momento, não há nenh_~ma obrigatoriedade de que seja uma Comissão ou um órgão
colegiado que trate disso.
-- · No caso dessa Cortiíssão, que aqui no Distrito
Federal está sendo designada para tratar do assunto, fui consultado a respeito de sua c_9J11poSíção e ela foi feita por indicação, parte minha,
parte indicação do próprio Governador. E ela será
constitUída pelo Secretário de Planejamento da
SEMA. porque o Governador ~çha importan~_que
"a SEMA esteja incluída nisso, o Dr. Alaor, Secre·
tário da SEMA, e outro membro da Comissão,
que é o Professor Samuel Br:anco Murguel, que
é uma pessoa da mais alta reputação, em relação
à engenharia sanitária, é uma pessoa de cuja integridade eu sou testemunha, porque, no passado,
quando se discutia os problemas da hidrelétrica
de Tucuruf, ele era assessor da ELETRONORTE
e foi demitido da ELETRONORTE, como ConSlllto"r, pOrqUe ele Qeu parecer·contrário ao qUe
os técnicos da ElETRONORTE esperavam que
ele desse. Então, cle teve uma independência ne~
cessária, mostrou, realmente, algum fato concretO; que é uma pessoa inteiramerite independe:nte.
OJtro membro é o Secretário de Meio Ambiente
de Santa Catarina, Wemer Zulau, que durante o
Governo Montoro exerceu a Presidência do CETEsP, em São Pau1õ. E o CEfESP pode ser considerado, sem nenhum favor, como o melhor órgão
ambiental, o melhor aparelhado de toda a América Latina. Acredito que s_ó_na França tenha laborat6rios e uma infra-estrutura me1hor que a do
CETESP. E também o Professor Azelledo,- cj"ue
é aposentado da Faculdade de Saúde PÇIDiica da
USP, e já é considerado_ um dos pais da enge-nharia sanitâria no Brasil.
-Acredito que é uma Comissão de um nível mui·
to bom, caberá a e1es agora, evidentemente, apre--sentar-o·parecer.

\
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Acho que isto foi uma coísa positiva, que se
entregasse a uma Comissão ao invês de deixar
ao critério de _uma pessoa que pode ser substituída a qualquer momento.

O SR REl.ATOR (MauiíCfO Corrêa) -Pelo que
entendi e até li na imprensa, V. s~ está demissionário da Secretaria de Meio Am_biente, Ciência

e Tecnologia?

-

O SR. PAULO NOGUEIRA NETO- R.;.lmente

pedi a minha demissão, quer dizer, hoje em dia

essa expressão "pedi demissão" quase não é miDs
usada, o que se usa é coloçar o cargo à dispo-sição, quando na realidade os cargos de confiança
estão sempre à disposição. Mas escrevi uma carta
ao GovemadOf. pois já que o Oovemõ terri umã
opinião diferente da minha, eu acho que devo
me desligar do problema e sair do Governo. O
Governador, ontem, me disse que não, que ele
compreendia a minha posição, mas me fazía um
apelo para que continuasse_. E como essa Comrs.:são é que vai apreciar o RIMA, e não eu, então,
de certo, modo estou desllgãdo do problema decisório. O que eu não queria era decidír uma qU.es·
tão sabendo que o Goveritador tirlha opinião contrária a mínha. Porque isso criava wná SitUaÇão
muito dificil, acho que é uma sítuaçáo contrária
à ética, às boas normas administrativas.
SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) -Essa de·
cisão de v. s· portanto, tem fundamento na discar~
dância de forma de tratamento eleita pela Caesb
e aprovada pelo Governador. Pelo que depreendi
do seu depoimento, V, s~ optaria, sem nenhum
risco de dúvida, pelo sistema de exportação?

o

O SR. PAULO NOGUEIRA NETO- Exatamen·

te, eu sempre defendi esse ponto de vista e continuo coerente com o ponto de vista que. sempre
defendi a esse respeito.

O SR RELATOR (Maurício Corrêa)- Porque
é, do ponto de vista ecológico, muito mais profdático e, do ponto de vista da economia das nossas
finanças, uma resultante límpida e pura, de acordo
com o que V. S• fez referência aqui sobre as custos. Não é verdade?
- O SR. PAULO NOGUEIRA NETO- É a melhor

opção, É clara que todas as opções têm os prós
e os contras, mas, no meu entender, é a melhor
opção,
O SR. RElATOR (Mauncio Corrêa) -Outra

coisa que gostaria de saber de V. s• é se haveria
elementos, aJgumas informações a respeito do_s
custos que seriam despendidos caso se optasse
pela despoluição, pelo tratamento naquelct primeira concorrência que foi i-ealizada_El' com relação a essa que já está concluída com as empreiteiras, com os trabalhos adjudicados?
O SR. PAULO NOGUEIRA NETO - Em rela·
ção a custos, ísso eScapa completamente à minha

espedalidade, eu não tenho _elementos para dizer,
opinar a respeito de custos, Eu assisti a palestra,
a exposição que foi feita, aqui, nesta Çomissão,
pelo Dr. Benjamim Sicsun e assisti também a
parte em que ele falou sobre custos.
Como cidadão, acho que essa questão de custos pode ser apurada, bem como o detalhamentQ
do orçamento, os valores _atribuídos aos vários
componentes do orçamento, pedindo para que
as pessoas que lidam com esses problemas, que
estejam a par dos preços dos equipamentos ne~
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cessáriós, não só da a mão-de-obra mas dos custos das obras de engenharia civil, opinem a respeito desses custos. Sinceramente-sempre estive
fora, na área ambiental, trabalhando na área ambiental e não posso opinar, não tenha competência profissional para opinar a respeito dos custos.

O sR RELATOR Mauriéio Corrêa- Dr. Paulo,
tetidõ em Vista as explicações dadas par
eu indagaria se julga, em cima da sua autoridade,
da sua competência~, da exação do cumprimento
do devt:r como brasileiro, corno brasiliense, se
V. s~ julga que a opção encontrada para efeito
de tratamento do Lago seria, não diria uma irres·
ponsabilídade, seria um gasto, seria um desperdício da coisa pública, tendo em vista a convicção
qúé o Senhor tem de que, pelo outro sistema,
pela opção do esgoto, da exportação, esse seria
o caminho normal.

v. s·.

O SR. PAULO NOGUEIRA NETO -

O que

eu posso afirmar, no meu entender, é que, seguramente, não é a melhor opç!o.
O SR. RElATOR (Mauricio Corrêa) -Agora,

V. S• diria também que, embora não sendo espe~
dalista em custos, a opção encontrada é bem
mais cara ~o que a opção_,_~a ~rtação?
O SR. PAULO NOGUEIRA NETO - Acredito
que sim, porque es-sa opção encontrada exige
um tratamento terciário, tem que retirar o nitrogênio e o fósforo, portanto, tem um custo adicional. A Caesb estima este custo adicional em cerca
de 15%, 13%, aJgo a~sim, e há o_s_ gue dizem
qUê b custo é muito maior do que esses 13, 15%.
Então, ê uma questão de custos, que precisa
ser verificada, e não sou a pessoa indicada para
optar sobre esses custos mas, assim falando com
bom sensO, parece-me que os custos da opção
tomada são maiores do que a outra alternativa
O_ SR. RElATOR (Maurício Corrêa) deço o seu depoimento.

Agra-

O SR. RACHID SÂLDANHA DERZI- Evidente-

mente, o tratamento terciário é melhor que o secundário. Não sugerfríamos esse risco. Se ele é
mais caro por ser um tratamento terdário, é também mais seguro. Há maior segurança em um
tratamento de que em um tratamento secundário
que ficaráiélbaixo do Lago, embora não haja prejuízo, âe acordo com a opinião de V. s•, porque
vai pelo rio Sáo Bartolomeu e outros rios até humbiara, que é a cidade mais próxima, sendo consumido.
Então, acho que não há prejuízo mas, indiscuti·
velmente, o terciário seria o ideaf,_se nós tivéssemos recursos para procederinos, quem sabe, em
todas as nossas cidades a um tratamento terciário.
Muito grato a V. Ex'
O SR. PAULO NOGUEIRA NETO • Acho que

já foi debatido este ponto, e indusive queria dizer
que, sendo na beira do Lago, sem dúvida, terá
que ser tiatafnento terciário, mesmo porque sem
isto não resolveriamos o problema das algas.
-Agora, temos a opção do tratamento secun·
dário, porque depois do Lago, não há esse proble·
ma de tratamento de algas, do controle das_algas,
O SR. !'RESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Bem, então, a Ordem do Dia, da reunião de hoje,
aqui se esgota, de vez que ela se destinava a
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ouvir S. s~ o "Secretário do Meio Ambiente, Oência
e Tecnologia, Dr, PauJo Nogueira Neto.
De acordo com a decisão já aprovada na reunião anterior, aliás, no desdobramento das duas
reuniáos anteriores, mas consolidada na reunião
anterior, tendo em vista as sugestõ_es apresentadas, transposição da ordem das reuniões está
pronto o cronograma das nossas reUniOes. E jus-tamente uma das proposições que hoje foram
levantadas aqui, que é o problema de custo, o
Dr. Pau1o Nogueira Neto nos faz urna sugestão
m~to interessante: que nós requisitemos o orçamento da obra, para que possa ser examinado
o orçamento analítico da obra os vários componentes do custo.
Vou providenciar hoje mesmo um ofício à
CaeSb, nesse sentido, solicitando isto. E, para a
próxima reunião, -amanhã não _teremos reunião
-quinta-feira, está convocado o Dr. Sérgio Cutollo, que é o Presidente do Conselho Regional de
Economia.
Nas reuniões subseqüentes, houve uma inversão da ordem, porque, de acordo com a sugestão,
creio, do Sr. Relator, o Dr. Penido, Presidente da
Caesb, foi transposto para o fim dos nossos trabalhos. E. assim, na reunião subseqüente, que será
na terça-feira, dia 6 de dezembro, serão dois ex~di
reto~es-presidentes da Caesb, o Dr. João Carlos
de Siqueira e o Dr. Laélio Ladeira Souza, Hã a
identidade de serem ambos ex-presidentes da
Caesb e trazerem suas experiências sobre o assunto.

Na quarta-feira seguinte, portanto, dia 7 de outubro, será o Sr. Lúdo Vasconcelos, que é VicePresídente da Tratex, porque
foi um assunto
muito levantado aqui no noticiário, por ser a empresa que forneceria os equipamentos e, por isto,
este assunto foi muito discutido na reuníão da
própria Corrtissão - não da Subcomissão. Em
seguida, virão o Dr. Petrúcio Gomes Costa, que
é o Presidente da Comissão de Licitação da
Caesb, e o Dr. Fernando N, de Oliveira, engenheiro e ex-diretor da Caesb- no dia 8 de outubro, Na terça-feira seguinte, dia 13, será o Dr.
Jorge De Gaulle, Presidente da CEEBLA Tenho
a impressão de que inverti, talvez, a ordem, Foi
a organização jornalística que levou a esta organização, e a minha Assessoria indicou. Assim, a
ordem, não sei bem qual é. A Tratex o que é?
GM SR. ASSESSOR- a Tratex é uma empresa
que pegou o edital_e _desistiu de participar da
concorrência, alegando não ter conseguido o preço dos e(Juipamentos.

este

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Perfeito! Finalmente, para a quarta-feira, 14 de
outubro, está prevista a audiência com o Dr. Wi·
lliam Penido, Presidente da Caesb, e, para quintafeira, 15 de outubro, fizemos um convite ao GóVefnador. Se S. EJc!' quiser vir, fica a critério dele.
O SR RELATOR (MauríCio-Corrêa)- Aí, discordo de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

O nosso Regimento não permite cOnvocar;
mite convidar.

per~

O SR RELATOR (Maurici~ Corrêa) -Se che~
garmos à conclusão de que nossos trabalhos chegaram a tal ponto, que ele deva vir aqui, devemos
convidá~lo.
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mas não...

não foi consensual. e eu não poderia decidir por
uma cõnvocação, quando não tenho compet~n
cia...

O SR. RElATOR (Mauricio Corrê:ã.) ..:..:..sei, mas
não fazer um ofício ...

O _SR. REI.ATQR (Maurício Corrêa) -Senador
Pompeu de Sou:;a, este não é o ass_unto que está ..

O SR. _P:RESlOENTE (PQ.mp_eu d~ Sousa) Debaixo de vara, não porque é uma expressão
judicial.

V. Ex' falará; cada um falará na sua vez, pois se

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -Temos o poder de trazê-lo ..,_té debaixo de vara,

O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -Sim,_ Sr.

Presidente, mas não devemos mandar um ofício,
antecipadamente, dizendo que ele virá se qUiser.
Vamos ponderar se ele deve vir ou não, pelo menos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Convidamos S. Ex• Estou dizendo q1,1e não convocamos porque não temos o poder de convo.c_ar.

O SR. RElATOR (Mauricio Corrê~)_:Sim,mas
podemos encontrar outras formas legais de o fa-

zer.
O SR. PRESIDENTE .(Pompeu de Sousa) Baseado no Regimento...
O SR. RELATOR (Maurício CorTéá)- Não es-

tou invocando o Regimento. Estou imagiriandó,
na hipótese de surgir algo, que o inter_ess~ púbJfco
justifica, ai não há lei que revogue o interesse
nacional...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Se surgir algo nesse sentido, creio que S._ Ex"
será o primeiro que terá interesse_elii.-vir. Na verdade, não quero extrapolar a competência _da Subcomissão; quero manter-me rigoros~ente deQ·
tro da competência da Subcomissão; não quero
extrapolar.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -

Eu só

gostaria que V. Br não mandasse antecipadamente o convite para S. Ext ...
O SR. PRESIDENTE-(Pompeu de Sousa)-

Já mandei hoje mesmo, para que S. Ex!' eSteja
preparado...
O SR RELATOR (Mauricio Corrêa) -

Foi la-

mentável...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

E eu o fiz para que S. _Ex., inclusive, possa dizer:
''tal dia, não posso".
O SR. RElATOR (Maurício Corrêa}- Entendo
que V. Ext não pode tomar essas decisões sem
ouvir o Plenário. Não estamos fazendo nada aqui.
É V~ E>r quem orgariiza iStO aqui, sem nos consultar; agora convida o Governador sem nos consultar...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)_ ~
Não; V. Ex' não tem iazãO. Data vcnla .. .
O SR. RACHID SALDANHA DERZI ... quando

estivéssemos todos os membros da Sub.comissão, para discutirmos isto. Sugeri isto ..
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Estou sendo informado pela minha Assessoria,
de que o oficio que remeti a S. Ex" ainda não
foi convidando-o, mas pedindo a cópia do RIMA.
Há vários ofícios aí. O oficio não foi cOnvidando,
mas, de qualquer maneira, quanto ao ãssiJnto,
nobre Relator, eu não teria exorbitado a competência da Presidência, de vez que este assunto
foi debatido aqui, não foi objeto de _entendimento,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Queira V. EX' ouvir a Presidência falar e depois
falarmos ao mesmo tempo não nos 0t,1vlremos.
Como hão tenho c:ompetência regimental para
c:onvocar, não o poderia ter feito.

O SR. RELATOR (Maurício Càrrêa)- Não es·
tou_ questionando a respeito disto. O errado seria
se V. EX' o convidasse, como ;:munciou que teria
Teitõ. O certo...
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da obra, desistiu de fornecer a sua proposta no
dia 1O de junho que seria no dia da concort'{:nda,
enca'm.inhando no dia 5 de junho, com 5 dias
de antecedência uma carta à CAESB denuncian·
do que não tinha conseguido obter dos fornece·
dores internacionafs, que me parecem s~o dois
únicos no mundo, o preço dos equipa-inenl:Os espeCificados nos docum~ntos da licitação, pedindo
a CAESB então que adiasse a data da co_ncor·
rênda para que ela conseguisse mais tempo para
obter as propostas. Coisa que a CAESB não fez,
não respondeu o ofíc:io e a TRATEX ficou portanto
impedida de participar.

OSR. PRESIDENTE (Pompeu

de Sou5a) -

Multo obrigado pelos esc:larecimentos, . _
oesc:ulpo-me com os outros membros da Comissão, porque eu confes_s_o aos amigos e ao~
O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) companheiros, porquanto há tantas siglas neste
Não...
País que já não consigo memorizá-las. Mas sabia
O SR. RELATOR (Mauríqo Corrêa} -_Agora· que o problema era esse. Havia uma suspeição
V. Ex" vai perinitir que eu fale.
de jogo mardado. Eu, apenas, misturei as siglas,
mas desmlsturando as siglas é essa explicação.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Está convocada a reunião para quinta-feira, às
Perfeito!
15 horas e 30 minutos, para ouvir o Presidente
O SR. RElATOR (Maurício Corrêa) - O que
do Conselho Regional de Economia. Vou requiãconteá~U foi que S. EX', o Senador Rachid Saldasitar o orçamento da obra, já ofidei ao Sr. Gov.~
nha Derzi achou inconveniente chamar o Gover·
nador pedindo cópia do Rima, parã nós próprios
nadar. Foi isSo, ele -discordou de V. Ex'
-- tennos acesso ao Rima.
Está enç:erracla a re~~o.
O SR. RACHlD SALDANHA DERZI - Mas como o nobre seriador achou que fosse necessária
(Levanta-se a reunião às 17 horas e 22
a sua presença, deixaríamos_ quando tiver essa
minutos.)
Comissão completa, ou no seu_gablnete, combinar a forma de convidar o (}ovemador ou quem
iriª-~çºnvid_á-lo para que ele viesse à Comissão,
ATA DA QOARTA RElJNIÃO
para ver qual" é o caminho melhor.
DA SUBCOMISSÃO;
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Fíca sobrestado o convite ao Sr._Govemador por·
que a Secretaria quis apenas adiantar e preparar
logo todo o roteiro para fk:ar pronto. No dia 5
de novembro termina o prato de 45 dias que
essa_ Comissão previu de sua duração para que
o Sr. Maurício_ Corrêa apresente o seu relatório final,
_O SR. RACHID SALDANHA DERZI -

Eu s6

queria um __esclarecimento de V._ Exi', Sr. Presi:dente-, por que convocar o Presidente da TRATEX?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

A Tratex, era uma das empresas que se dispunha
- está no noticiário que foí amplamente divuf·
gadO e que for ob]eto daquela reunião da Comissão do Distrito Federal - foi uma das empresas
que Pretendeu se c_andidatar à concorrência e
que entretanto não pôde fazê-lo, porque esta outra
firma a Seeb\a, que seria a única que poderia
fornecer os equipamentos necessários, recusouse a fomec~r para a fuma TRATEX.
O SR.JOSÉROBERTO-ASeeblaé a empre-

sa cOfiSU!tora que tem sido contratada pela
CAES6_ para executar esse projeto que foi objeto
da concorrência e_ também contratada pela
CAESB recentemente, para elaborar o Relatório
de Impacto do Meio Ambierite, após a decisão
do GOvernador de que ele seria feito. Essa a razão
do convite à Seebla.
A TRATEX. é a empresa que, tendo obtido o
edital de concorrência e se hãbllitado em todas
as fases anteriores, inclusive a da -vistoria técnica

DA COMISSÃO DO DISTRITO
FEDERAL, ENCARREGADA
DE INVESTIGAR POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES DA CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL 01/87, REALIZADA
PELA CAESB, PARA AS OBRAS DE
DESPOLUIÇÃO DO LAGO PARANOÁ.

Às dezess_eis horas do dia seis de outubro de
mil novecentos e oitenta e sete, r~uniu-se:"a Subcomissão, na sala de reuniões da Comissão do
Distrito Federai, sob a presidência do Senhor Senador Pompeu de Sousa, com a presença dos
Senhores Senadores Maurício Cõrrêa e Edson Lobão, registrando, ainda, o comparecimento dO
Doutor João Carlos Siqueira e do DQutor Laélio
Ladeira Soula, ex-diretores pre51dentes da Caesb;
Deixaram de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Chagas Rodrigues e Saldanha Derzi. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e
esclarece ao Plenário que a reunião destina-se
a ouvir os depolmentos dos Doutores João Carlos
Siqueira e Laélio Ladeira Souza. A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao DOUtof
João Carlos Siqueira, que ao término de sua exposição, é interpelado pelo Senhor Relator, Senador
Mauricio Corrêa. Prosseguindo, o Senhor PreSi·
dente concede a palavra ao Doutor Laélio Ladeira
$o_uza. Após a exposição de Sua Senhoria, -usaram da palavra para interpelar o orador os Senhores
Senadores Edison Lobão e Maurício Corrêa. Ter~
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minada a interpelação, a Presidência agradeceu
o comparecimento de todos e, em especial, dos
Doutores João Carlos Siqueira.e Laélio Ladeira
Souza, qtie trouxeram valiosos esclarecimentos.
a esta Subcomissão. O inteiro teor dos trabalhos
será publica no Diário do Congresso NaclonaJ,
após a tradução das notas taquigráficas e o competente registro datilográfico. Antes de encerrar
a reunião, o Senhor Presidente dá conhecimento

ao Plenário das alterações ocorridas no calendário
das próximas reuniões da Subcomissão, lembrando aos presentes que, dia 8 de outubro- quinta-

feira - às 10 horas e 30_ miriútOS, na sala ,de
reuniões da Comissão dO Distrito Federal, esta
Subcomissão reunir-se-á pa,ra ouvir o depoimen,.
to do Doutor Sérgio Cutelo, Presidente da Core~
con. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~
dente deu por encerrados os trabalhos. E, para
constar, eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, Se~
cretário, lavrei a paresente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente Senador Pompeu de Sousa, Presidente.

ANEXOÀATADA4•REUNIÃO. oRD!!YÁRIA, DA SUBCOMISSAO ENCARREGADA
DE INVES77GAR POSS!VE!S IRREQULAR!DADES NA CONCORRÉNGA /NTERNAGO!YAL O1187 - 0\ESB, REALIZ4DA EM
06 DE OC!TUBRO DE1987, Às 16.-()(J HORAS, fNTEQRA DO APANHAMENTO TAQCJIQRAF!CO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO PRESiDEIYTE
DA SUBCOMJSSÃO, SENADOR POMPEU
DESQ(JSA.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Havendo número regimental, declaro aberta a
reunião que tratará da despoluição do Lago Paranoá. Sem mais delongas, conc;edo_ a palavra ao
Dr.João Carlos. Em seguida, será reito_um interrogatório, não de reunião, mas interrogatório sequente.
O SR. JOÃO Ó\RLOS SJQUEIRA - Sr. Presidente da Comissão do Distrito Federal, Senador
Pompeu de Sousa, Senador Maurício Corrêa, de~
mais pessoas aqui presentes, Laélio Ladeira, ex~
Presidente, colegas, Srs. jornalistas:
É com satisfação que recebi o convite para
aqui comparecer e prestar alguns esclarecimentos do que eu sei do Programa de Despoluiç3o
do Lago Paranoá.
É preciso distinguir que, no meu caso, vivi o
problema "Lago P~ranoá", e.rti dpas ocasiões. Entrei na CAESB em 1972, como estagiário; ern
1973, fui contratado, e a partir de 1974 é que
comecei a me envolver com o problema da despoluição do Lago Paranoá, sencfo Superintenden·
te o Dr. Francisco Baptista Ferreira. Àquela época,
o Governo do Distrito Federal o incumbiu de propor solução para o problema "Lago Paranoá",
apesar de ainda se discutir quem era dono, de
fato e de direito, do Lago. Todos eram usuários
do Lago Paranoá.
Então, abrevíando, gostaria de ler trechos de
um documento que elaborei, em fevereiro de
1984, sobre o assunto, e o encaminhei ao Gover~
no do Distrito Federal, mostrando aJgumas preocupações em relação ao que foi planejado, a estra~
tégia de desenvolvimento e o que estava ocor•
rendo na bacia do Lago Paranoá.
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O documento intitulado "Avaliação da Expan- to superficial urbano e rural, e no lançamento
são Demográfica da bacia do Lago Paranoá, Pro- direto e indir e to de fluentes sanitários inadequa~
posiçáo de Diretriz sob o Prisma Sanitário",
damente tratados em conseqüência da expansão
Ao fazermos algumas introduções, mostramos demográfica táo intensa, o que dificultou o acom~
que o Lago Paranoá é um exemplo típico de mu- panhamento das obras de infra-estrutura neces#
danças progressivas do ambiente. Este Lago, cria- sárias para sua preservação.
do artificialmente em Brasília com os objetivos
Este desenvolvimento urbano acelerado, em
principais de recreação e paisagismo, tem cerca especfal na década passada, deu origem a várias
de 40 quilómetros quadrados de superfície líquida decisões de Governo, objetivando a preservação
e_560 milhões de metros cúbicos de água. Desde do:t recursos hídricos.
Caesb procurou criar instrumentos de auxílio
a época de seu enchimento, ocorrida em 1961,
o Lago tem sofrido acelerado processo de altera- à condução de sua parte na política de Governo
para o saneamento e preservação do meio amção de suas caracteristicas fiSicas, químicas e bio~
lógicas, em decorrência das atividades humanas biente e também desenvolver medidas objetiva[l~
exercidas em sua bacia de drenagem, que vem do Cl recuperação do Lago,
._
Em f970, após quase um ano de trabalho e
comprometendo os objetivos para os quais foi
criado.
__
.
_
. pouco mais de um ano de sua cdação, a Caesb
A 0\ESB tem feito grande esforço para argu- concluiu -a elaboração do Plano Diretor de Águas
e Esgotos e Controle de Poluição do Distrito Fede!TI_t~ptar_ de modo contrário a uma ocupação urbana mais intensa na bacia do Lago Paranoá, porque ral, primeiro documento de vulto a considerar o
desenvolvimento das açôes internas e externas
está claro que o principal causador do processo
de_degradação desse lago decorre das atividades da empresa para longo prazo, voltadas para o
urbanas desenvolvidas na área, notadamente do saneamento e preservação do me.io ambiente e
de forma articulada.
lançamento dos esgotos sanitários e pluviais.
Neste sentido, parece oportuno fazer menção
No final, esses trabalhos ficaram registrados
à sensibilidade da CAESB quanto à preocupação em dez relatórios sucessivos e um relatório síntedo Governo Federal com o desenvolvimento de se, tratando os principais temas de interesse da
Brasília e sua área de influência, demonstrada companhia. Paralelamente, foram iniciados estu~
no Programa Espeda1 da Reglão Geoeconômica dos mais específicos com respeito à poluiÇáO- já
de Brasília Esse Programa foi aprovado em 1977,
detectada no Lago Paranoá. Após a elaboração
pela Presidência da República com o objetivo de do Plano-Diretor, a Caesb passou a dedicar seu
propiciar a Brasília condições para o exercício detalhamento técnico _de suas formulações gerais
de sua função de integração nacional e para conpara o sistema de abastecimento de água e esgoto
sanitário. Entretanto, já em 74, o rápido crescisolidação do seu papel regional.
Essa coric:luta da CAESB tem reforço na idéia mento demográfico do Distrito Federal exigia"
também explicíta no PrOgrama de conter o prouma urgente concretização das recomendações
cesso de migra_ção Intenso para evitar repetição
propostas; mais ainda, exigia uma ampliação do
plano em seu conteúdo. As conseqUências viSíveiS de situações semelhantes às das grandes metfó..
P?les brasileiras, e t~r a tranqüilldade desejável
e potenciais do crescimento demográfico ace1erado tomaram claro, de um lado, o estreito relaciopara um centro político admínistrativo do País.
namento do esfOrço de preservação dos recursos
NosSC? prppósito, nesse documento, é aprehídricos, utn esforço de preservação do melo amsentar informações quanto:
1 -Ao significado da ocupação urbana para
biente como um todo, de outro, a existência de
de inúmeros agentes que, de um outro modo,
o Lago;
2 -Algumas ações da CAESB para preServar estariam relacionados com a deterioração amo Lago;
biental e com a proteção e recuperação do meiO
3 -A situação de demanda para a expansão ambiente, agentes que teriam que ser necessa~
riame"nte considerados no planejamento para os
urbana na bacia do Lago Paranoá e o nosso posirecursos hídricos e meio ambiente, eventualmen·
cionamento sobre o assunto.
te, dele participar.
Dentre os processos de degradação que vêm
ocorrendo no Lago Paranoá, podemos destacar
Largavam~se, assim, os iiltere.Sses de pianejao elevado grau de eutrofizaçáo.._ O assoreamento
mento da empresa Pela primeira vez, há neces-gradativo, as condições para proliferação de plansidade da criação de condiçóe$ de uma articu~
tas aquáticas e insetos e os riscos de doenças.
laçâo externa ampla deste planejamento. A soluNestes úJtlmos anos, a eutrofiZaçâo tem sido
ção institucional para os problemas de continuio mais grave desses processos, em decorrência
dade, como pro_cessos de esforço de planejamen~
dos efei~os imediatos na comunidade e, também,
to para ações externas de ampliação de interesses
por estar de certa forma relacionado com os de-e articulação externas, particularmente do planemais processos.
jamento para os recursos hfdricos e de organiA eutrofização é decorrência do enriquecimen~
zação de suporte para este planejamento especíto de um Lago coro substâncias nutrientes que
fico, ricou concretizada em duas n:iedidas adOíaprovocam alterações nas características da água,
das pela Caesb em 74: a criação de uma Di reteria
tornan.c.io imprópria tanto para o abastecimento
de Planejamento e_a criação do Grupo de Estud(;.s
Público, quanto para recreação e paisagismo.
de Poluição.
Quando em elevado grau, a água toma-se turva
Em 1976, o Governo do Distrito Federal firmou
e com rriãssa de algas concentradas na superfície,
o documento de cooperação corri -o Programa
decompondo-se com produçao de odores insudas Nações Unidas para o Desenvolvimento, com
portáveis, mortandade de peixes e elevado risco
a interveniênda da Caesb, da Organização Munde doenças.
dial da Saúde, da SeCretaria Especial do Meio
No caso do Lago Paranoá, o processo de eutroAmbiente - da SEJv\A - do Ministério da Saúde
fJZaçâo tem origem principalmente n9 escoamene do Ministério das Relações para o desenvol-
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vimento dos estudos e pesquisas sabre o Lago
Paranoá.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

V. Exa. permite-me interromper ligeiramente.
Eu gostaria de saber se esses elementos todos
de natureza histórica têm interesse diretamente
ligado ao problema atual, porque se não tiverem

poderiam ser resumidos para efeitos de ganhÇtr-

mos tempo. Eu acho que esta fundamentação
dos antecendentes históricos, a não ser que tenha
uma relação, eu não sei, eu ignoro. Deixo o de-

poente à vontade. Se V. Sa. achar que é essencial.
Tem a palavra o nosso Relator.
O SR. RELATOR (Mauríc;io Corrêa) - S: Sa.
está prestando um depoimento e _está_~lC~elente
a forma didátk_a com que está explicando e n6s
devemos ouvir até o fim.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Eu estou preocupado apenas com o tempo dos
companheiros, porque temos dois depoentes hoje. Então V. Sa. prossiga, já que o Relator consi~
dera vital o assunto.
O SR JOÃO CARLOS SJQUEIRA --Apenas

uma explicação. Eu dirígi a empresa dentro de
um planejamento de um projeto.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Desconsidere a interrupção e prossiga, por favor.
O SR. JOÃO CARLOS SIQUEIRA -

Criou-se,

região de Brasília e de sua periferia imediata, com
vantagens a curto e longo p·ra:zos; poSsibilitar a
intêgração do Gama na ~strutura urbana propos-ta, condicionar um processO âe deserivOivimento
econômico-sbcial, mais dinâmico, sem prejuízo
dos objetivos de pres_erva_ção de Brasília.
FOi coni "b<~Se -nessas premissas e- nO -ilmite
populac:-[onal estabelec;:_ido que foram desenvolvidos estudos-e projetas técnicos pata iJ sistema
de esgoto sanltário, e programados investimentos
para a construção das estaÇões de tratamentâ
e.debombeamento de ampliação do sistema de
redes: interceptares emissários de esgoto.
Convém salientar que foram exduidos, nesses
eStUaOS, projetos-·técnlCos à popUlações cOrreSK
pond~ntes a()_- MSPW, VarQem Bonita, Mansões
do Lago, que terão soluções individuais para seus
efluentes sanitái'ios, con(orme mostram os dados.
'É Oeínteres-s~ colocar,que as estaçõ" de tratamento de esgotos serão_ cons_truídas__r:m.ra operar
com um -processo-de purificação pioheiro no Brasil, escolhidos após longo periodo de pesquisa
e minucioso c_ritériP técnico-económico. As estações forc;~m- pfojetadas para atender a populãção
doPEOT.

.

.

Os-Prdte-ssos 'bto)ógic()S de tratamento de esgotos- como é o caso em questão --sào -ec::onômicõS; pOrem _SensíveiS a Vi3riações ·nas ·ql_ràcterístlca_s quantitativas e qualitativas d~ esgotOs,
Desta forma, é indispensável que as estações operem -para os parâmetros admitidos em projeto,
até qu~ se_ Obtenha o desempenho desejado.
.
Es;Sê-dóCumentO-fcii elaborado porque já nos
preocupava a idéía dO -croverho etn ampliar a população para o qual o sistema de água e esgoto
fOi pro]etãda, Calcaaó "i"iilihã política que vem sendo seguida desde 1970. A época em que participei
do projeto - que foi essa - e depois dirigi a
empresa, de setembro _Qe 19.8.2 a rn~io~unho de
1985,_ e desde que o Governo mantinJta essa política de ocupaÇãO definida rio PEOT, o projeto
era viável e nunca s~ eli(ninou à po_ssibilidade
futt.irã de_~!Jl-bém se fazer exportação.
O Jago Paranoá, _cçmp urn ç:orpo viyo, precisa
set Iiibnitora:do. V. Ex' tem um sistema já existente, esse siStema não pode ser abandonado,
tein _que ser aproveltado. A política era essa. Usar
esse_ sistema, monítorar através de um modelo
mat,erri.ático o que retrata passado, presente e fUturo. no lago.
:Qu~ao dirigi a 'Empres·a; o ProJeto,· como um
todo, estava orçado
12- -milhões 826

então, esse programa e foi um d~ ev:ento.s _que
possibilitaram à CAESB montar infra-~estiutura
para fazer frente aos complexos problemas técni~
cos que envolviam a recuperação do lago. Destaca-se: construção e aquisição de equipamentos
do laboratório de Umnologia; instalação de rede
hidrometeorológica no Distrito Federal; capacitação de equipe técnica através de tre_inamento
no Brasil e no exterior. Estas condições permitiriam implantar, em caráter permanente, o monitoramento da evolução qualitativa e. quantitativa
dos cursos de água e lagos do Oistrito Fe_c;leral.
Resultados importantes foram aJc~nçados e
serviram de base para proposição de aJtemativas
de recuperação do lago. As principais conclusões
foram que os esgotos sanitários se constituíram
na principal fonte controlável de poluição para
o lago. Além das soluções para os esgotos sanitários, era indispensável o controle das atividades
exercidas na bacia hidrográfica, como forma de
garantir a renovação do lago, com á_gua de qualidade satisfatória.
- Em 1977, a CAESB teve participaç~Õ-desta- . 372 UPC.
A?· estações de- trªta"menio :-SUl e norte, nesse
cada nos trabalhos de elaboração do Plano Estru~
valOr total, representaVam 6 milhões, 208 ffiil é
tural de Organização Territorial do DistritO Federal
- PEOT, realizado _a partir de convêniO com a 500 _OPC,- e ó sistema de coleta e transporte 6
mil.h9es, 717 m_il, 872 UPC: Isso chegava, aproxiSecretaria de Planejamento da Presidência da ReK
m~damente, a 2_30 bilhões de cruzeiros, na épocê!.
pública e o Governo do Distrito Federal.
As conclusões desse trabalho, Cte 'valor poÕde- A- UPC 17 mil 867 cruzados. Com base nisso
rável para orientar a politica de ocupação do_solo foi solicitado ym empréstimo ao então órgão do
sistema financeiro de s.aneamento, BNH, no valor
em Brasília, foram referenciadas por decreto, em
de 9 milhões, 479 mil, 790 UPC, que, na época,
janeiro de 1978.
repfeSeiitavã-169 bilhões de cruzados. Esse era
A CAESB deu contribuição efetiva ao inSerir
um dado e foi feito um pedido de empréstimo
no documento, justificadamente, fortes restrições
ao'Sehado e foi aprovado e sancionadQ pelo PresiK
ambientais para a bacia do lago Paranoá, ficando
dente da República. estabelecido em 728 mil 984 habitantes o limite
De r'nódo que o que nó_s temos é isso; um
máximo de população para esta bacia.
prOjeto feito- pará ufità política Utbariã- definida,
estabelecida no PEOT, e chegamos a realizar a
É oportuno acrescentar que a proposta de exlicitação para a-aquisição dos e-quipamentos de
pansão urba_na, que resultou do PEOT, teve como
processos. Eu aCho que é muito mais trabalhoso
objeti.vo posslbmtar um crescimento integrado da

em
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fa2er-se uma licitação por _partes, mas se consegue economizar de 30 a 40% no final dos recursós
gerindo isso. Entã_o, eram essas as explicações,
a introdução que eu poderia fazer sobre o problema do-lago Paranoá. Se há intenção de mudar
toda essa política, obviamente que é um projeto
caríssimo, issõ- tem que ser tudo revisto se :;;e
tem consciência de que não_ serão mais ?:00 mil
habitantes a política vai mudar toda, e se há tecnologias novas, o poder público tem obrigação de
avaliar tudo isso. Isso é o que eu penso e imagino.
O projeto foi feito, caJcado em dados técnicos,
foi feita- uma estação piloto junto que operou e
funcionou.
Eram- essas a:s explicaçõeS preliminares que__
eu tinha para dar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu_ de Sousa) Feita a exposição do depoente convida_Qo, passo
a palavra aos Srs. Senadores componentes da
Comissão, deixando por ú11;imo o Sr. Relator.
Concedo a palavra ao Senador Edison LobãO.
O SR. EDISON LOBÃO -Sr. Presidente, não
tenho perguntas a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Concedo a palavra ao Relator, Senador Maurício
Corrêa.

:osR. RELATOR (Mauricio Corrêa) -Eu gostaria de saber do Dr. João Carlos se, na época
em que _dirigiu a Caesb, e foi feita essa concorrência a que se referiu em dólares, qual seri-a o
vafoi'? Porque aqui nós estamos falando em dôlares.
·
O SR. JOÃO CARLOS SIQUEIRA -

Vou dar

uma explicação a V. EX': na época em que trabalhei, nós usamos a UPC; o projeto total é da ordem
de 230 bilhões de cruzeiros; transportando para
OTN de hoje, teremos 5,4 bilhões de cruzados,
2,6 segundo o projeto e os eXpedientes que temos, orçandos isso na época, e 2,8 o restante
do sistema de coleta e transporte. Colocando ainda 20%, uma defazagem entre a UPC e a OTN,
no período do Plano, Cruzado, teríamos 6,4 bilhões, e isso daria, a obra totaJ, de 104 milhões
de dólares mais ou menos.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - Qual O
valor relativo, apenas da adaptação e ampliação
das estações__t{_Qrte e Sul? V._S'- teria condições
de informar?- O SR. JOÃO CARLOS SIQUEIRA- Em dólar

é meio difícil.
O- SR. RE.lJ\TOR (Maurício éorrêa) -·Pode ser em cruzados mesmo-.

O SR. JOÃO CARLOS SIQUEIRA - Do orçamento que havíamos encaminhado, e foi aprovado e mereceu o decreto do Governo, 2,6 bilhões
·
em OTN, e corrigido, 3,16 bilhões.
O SR. RELATOR {Maurício Corrêa)- E o rela'"
tivo às redes coletora_s e interceptaras?
O SR. JOÃO CARLOS SIQUEIRA -.Em OTN,

2,8 bilhões, corrigidas em 20%-, 3,37 bilhões de
cruzados..
O SR. RELATOR (Maurício Co~rêa) - QUe tipo
de restrições ou exigências o Bânco Mundial fez
com referência ao edital de concorrência para
a aquisição de equipamentoS da concorrência
001/83, realizada na sua gestão?

Há um

O SR. JOÃO CARLOS SIQUEIRA -

concor~

edita1 padrão aprovado. Tinha que ser

rência internacional. Nós submetemos dentro do
estabelecido. Encaminhar cópia com aviso de que

a licitação estava sendo executada em todos os
paises membros do BID, integrados ao Banco
Mundial, e aqueles por ele elegíveis. Somente esta
exigência. Depois, aprovar e tipificar dentro do
orçamento feito e analisa'do pelo Banco Na9onal
da Habitação, que participou também do Banco
Mundial.
O SR. RELATOR (Maurício Corrê.;V -_HoUve

alguma imposição com relação a questão de ma-

terial fora do País?

êx-

O SR. JOÃO CARLOS SIQUEJRA- Não,

0 SR. RELATOR (Maurício Corn~a) ___:Nenhum
outro tipo de pressão, digamos assim, para impo-

sição de determinadas empresas que preenchessem certos requfsitos, par~metros de constituição
de capit:ZII de sociedade?
O SR. JOÃO CARLOS SIQUEIRA -

Não,

EX'

Se V. Ex• permite, quando assumimos a Empresa,
inclusive, d.l~semos a ele que não nos interessavam determinados tipos de empréstimos-. Ele
queria que fizéssemos determinados tipos que
não nos interessavam porque se o saneamento
for buscar viabilização através de tarifas, na nossa
opinião, é muito diffcil viabilizar esgotamento sanitário através de tarifas. Então, chegamos a propor
ao Governo que assumisse alguma parte. Ele assumiu, fez a fundo perdido, aumento de capital,
algumas redes de esgotos e, com o Banco Mundial, falamo§ que interessava financiar aquilo que
queríamos, não o que eles_queiram.
O SR. REI.J\TOR (Mauricio Corrêa) - O enfo-

que de licitação adquirindo os primeiros equipamentos e, depois, licitando as obras, atencfia às
exigências do Banco Mundial?
O SR. JOÃO CARLOS
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SIOOEJRA ~ Sim!

A que
V. s~ atribui o fato de o atua.J Presidente, em depoimento aqui, no Sen-ãdo, 11aver informado que o
Banco Mundial fez uma série de exigências com
referência ao edital da licitação atual?
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -

o SR. JOÃO CARLos SiOOEIRA- Nâ~ tenho
elementos. Não tive nenhum contato com esse
pessoal. Ele tem uma norma de financiamento.
Eu raramente tratei diretamente com o Banco
Mundial porque ele emprestava dinheiro ao Governo brasileiro através do Banco Nacional da
Habitação e o dinheiro que tomamos fot através
dessa ínstituição.
- O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa}- E naquela ocasião, Dr. João Carlos Siqueira, houve emissário do Governo do Distrito Federal enl viagem
aos Estados Unidos para contato com o Banco
Mundial?
O SR. JOÃO CARLOS SJQUEIRA .:...:. Não.
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) -

V. S•

não se recorda?
O SR. JOÃO CARLOS SIQUEJRA-Eu fui algu-

mas vez.es ao Rio de Janeiro, à sede do SNH
para discutir. Foi fá.
O SR. RE.U\TOR {Mauricio Corrêa} - Nã ges~
tão de V. s• foi aprovado pelo Senado Federal

pedido da Caesb para contrair endividamento de
hove lnilhões e quatrocentas mil UPC, para executar todo o programa de despoluição do Lago Paranoá, incluindo estações, coletores e interceptadores. Apenas para as estações o vaJor atual
-é--de quinze_!Jlilhôes de l1PC V. S' errou as conlas
em tal magnitude?
O SR. JOÃO CARLOS SIQUEJRA- O projeto
foi feito, foi detalhado, a Empresa que detalhou
__nos assessorou nisso. E o empréstimo foi pedido.
O inv~timEmto era de doze_ milhões, oitocentas
_e vinte e __ seis mil QPC; e nove milhões. quatrocentos e setenta e nove mil eram a parte fUlanciada d~ todo o eJ:npreendimento. No nosso orça~
··menta pedido, aprovado, as estações ficariam em
seis milhões, duzentas e oito mil UPC. I:: difícil
avaliarmos. Eu não acompanhei mais o processo.
AChO que, realmente, administrar e fazer uma
obra por partes é m~Jito mais trabalhoso, pois
é pféCiso administrar, às vezes, cem ou duzentos
contr~tos. Mas acho que isto reduz o custo.
O SR.. RELATOR (Mauricio Corrêa) -

Eu pre-

sumo que V. S• esteja a par do que está acontecendo, em termos de informações e de ctiticas
a respeito dessa concorrência, a despeito dos métodos eleitos para o tratamento do Lago Paranoá.
V. 8' presidiu a Caesb em duas ocasiões, ou
melhor, em uma ocasião - numa V. S' foi estagiário e, na outra, Presidente.
É, como

O SR. JOÁO CARLOS SIQ<ÍEJRA -

técnico e Diretor.
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entanto, o porquê dessa elevação e se houve mudança no processo e no equipamento, eu não
sei dizer a V. ~
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Considerando, fmalmente, que à época em que V. s~ presidiu essa concorrência havia um método para despoluir o lago e tendo em vista as estações existentes, como V. s~ salientou, mas, por outro lado,
também diante do programa de crescimento do
Plano Piloto, com a incorporação de'novas unidades habitacionais. que poderiam até duplicar a
população da bacia do Paranoá, V. hoje, optaria
pelo sistema terciário ou preferiria o regime de
exportação dos esgotos, se tivesse que decidir?

s:.

O SR. JOÃO CARLOS SIQUEJRA -

Não se

pede trabalhar sem ter um horizonte definido. Em
primeiro lugar, é preciso defini-lo, sob pena de
comprometimento, não só com o problema de
de esgoto, mas, no futuro, com o problema da
água, também, para a população da bacia do
Paranoá. É precis_o deixar isto bem claro, seja
quem for, é preciso delimitar isso de uma vez
por todas porque, senão, nunca se conseguirá
fazer uma infra-estrutura.
Tudo que-foi feito desde 1970 obedeceu uma
e$trutura montada seguindo o PEOT, inclusive
a infra-estrutura pesada.
O Sistema Rio Descoberto, que abastece parte
da região sudoeste do Distrito Federal e Brasília,
foi todo concebido e sua infra-estrutura pesada
montada para o crescimento estabelecido entre
o eixo Taguatinga-Gama.

O SR. RElATOR (Mauricio Corrêa) -Sem dú-

vida, é um homem interessado.
O SR. JOÃO CARLOS SIQUEJRA -

Como ci-

dadão, e também, como contribuinte. _

O SR. REll\TOR (Mauricio Corrêa)- Se não
fosse por ter sido integrante da Caesb, sobretudo
por ser um brasileiro patriota.
O qUe riOS tem causado espécie e preocupação
é a distorção existente entre o que fol avaliado
em 1983!85, nos depoimentos prestados por algumás autOridades, entre as quais o Dr. Benja.
mim.
O que nos tem causado urna grande preocu~ pação ê o _disparate, o contraste de preços entre
-aquela concorrência e esta que foi realizada agora.
V. S!teria alguns indícios, algumas info!1Tlações
para nos dar, a respeito desse crescimento, pois
mesmo considerando a desvalorização do dólar
e o_ crescimento das obras da construçào civil,
achamos que houve um gigantesco crescimento
de preços, tendo em vista que as bases parn a
concorrência são as mesmas da sua época, ou
~seja, os parâmetros adotados são os mesmos,
em tennos de equipamentos e volume de obras.
e isto, realmente, é a espinha dorsal desta preocu~
pação da Comlssão.
\(. s~ teria alguma coisa a aduzir para nos escla~
~cer nesse terreno?
· O SR. JOÃOCARLOS SIOOÉIRA- EX'. é clificü
ávã1iar porque não tenho aceSsO -aos dados técnicos etraclóânafldO em termos de uma moeda
·estáVel, fiCa dificü explicar. Não sei, pode ter havido, na minha época, também um erro grande.
O orçamentO sofre uma variação aceitável.
Ü qLiEf"f€nho (IQ,S Cantatas e discussÕes que
fÕram feitos com várias entidades e organismos
finan.ceiros são esses dados, esses eJemerJtos. No

V. Ex" tem as três linhas praticamente montadas. Onde há blocos de ancoragem cUrvas, peças
especiais, as três linhas estão montadas, os reservatórios dimensjonados para aquilo. Há uma mudança geral. Eu concordo que se há um projeto
para 710 e esse projeto terá agora 1.400, ele tem
que ser pensado. E um investimento altísslmo,
ele não pode nascer condenado. Agora, o processo de tratamento terciário, por via ideológica,
funciona. A efidência foi comprovada. Não é só
o tratamento que vai ~:esolver o problema do Lago
Paranoá, é a atívidade rural, é a atividade de preservação das cabeceiras da rJascente, é água pluvial, é saber a capacidade de autodepuração do
lago, é uma resposta que s6 operando vai se ter.
Então, é preferível fazer as coisas por parte. Vamos
ampliar porque se for abandonar isso tudo hoje,
deixa de ser engenharia. Vamos ampliar, vamos
trabalhar, vamos medindo, vamos aferindo e_ saber aonde chegar, porque nunca se deixou de
considerar a exportação. Se V. ~ vai exportar
esgoto tratado terciariamente numa parte do ano,
V. EK-' pode reduzir o modelo matemático; mostra
o tratamento. V. EX' só faz o secundário quando
a diluição é muito grande. Então, isso tudo depende. O parâmetro principal é o respeito a uma
política urbana definida. Esse é o ponto principal
para o Lago Paranoá.
O SR. RElATOR (MaurícJo Coirea) - Agradeço a V. Ex'

Sr. Presidente, não tenho mais perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Se o Dr. João Carlos Siqueira não tem mais nada
a acrescentar, só nos resta agradecer a colaboração que S. s~ vem prestar a esta Subcomissão
e encerrar esta parte de nossos trabalhos,. convi-
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dando o depoente previsto para o segundo depoimento, que é o Dr. Laé li o Ladeira Sou_za, seu
sucessor, se não me engano, a fazer a exposição
inicial e, depois, se submeter ~ inquirição dos
membros desta Subcomissão,

Com a palavra o Dr. Laélio Ladeira de Souza.
O Sr. WLIO U.OEIRA DE SOUZA - Exm•
Sr. Presidente da Subcomissão da Caesb, Senador Pompeu de Sousa; Exm?" Srs. Senadores .;squi
presentes, Maurício Correa, Edison Lobão; demais autoridades; minhas Senhoras e meus Se-

nhores:
O meu antecesSor rez aqui Liffi relato, pof-Sinal
bem explicado, mostrando o desenvolvimento do

o convê_ncio que tinha sido _a!.lto~o;ldO pelo Senado e pela Presidência da República. Esse convênio, assinado pelo Governador de Brasília, pelo
Secretário de ServiçoS Públicos, Diretor Presiden~ do BRB, Diretor do BNH e Superintendência
º~ taesb, tendo como testemunhas, ainda, o
Sec~etáfio de Viação e Obras, Dr. Carlos Magalhães, e Roberto Burle Mãx _erCI;uma parte do programa estabeleddo. Foi aprovadO por todos os
órgãos colegi(ldos do BNH. Isto ocorreu no dia
18 de deze~l;iro- de-1985. Um lnê"S depois, saímos
da empresa, em jari.eiro de 1986. Entâo, ele era
váliâo- na ocasião. Era apenas a prímeira parte.
Depois disso, não sei que fim levou o convênio
assinado aprOWcdo p-elo C:Oiegiado. E o dinheiro
viria da Seplan, do BNH, do Distrito Federal, através do seu· aQente;-O Banco RE:_giOnaJ, que seria
o agente_ promotor, portanto. CrE=io que deve ter
sido abandonado, depois de todo aprovado, porque não tivemos mais nenhuma notícia a respeito
deste assunto.-0 que vemos nesse projeto? Um projeto que
foi desenvolvido por técnicos também da Caesb,
através de uma consultaria, um projeto moderno
e que se baseava no PEOT. Então, havia um doeu~
mento em que todos esses órgãos se basearam
e que dizia que a população máxima para atender
seria de 730 mil aproximadamente na bacia do

projeto que originou os detalhes para a despoluição do Lago Paranoci
Quando iniciei a administração, encontrei uma
série de obras e projetos em andamento. Imediatamente solicitei um levantam~nto para que pudesse, a apartir daquele ponto, continuar a administração que vínha sendo feita. Q.ual).do entrei,
sabia do problema do lago Paranoá, de sua poluição, porque aqui moro há mais de vinte anos.
E com a vivência da cidade, senti que havia um
problema muito sério que deveria ser resolvido.
Era, portanto, um desafio, porque vinha acompanhando, há algum tempo, o problema do lago
e também dos seus administradores com qUem
tive contato várias vezes, quando, então, estava ~aranoá.
lecionando na Universidade de Brasília.
Então, o CJlle vemos é o se9\.li"rlie: caso exceda
Através desses contatos, tive ciência do que a 739 mil habitantes; teremos pOSsivelmente pro-estava sendo desenvolvido; não _nos detalhes, mas blemas, mas não quer dizer que não seja válido
sim em síntese. Com esse levantamento feito, pu- o projeto, mas algumas avaliações têm que ser
de dar continuidade.
feitas, porque o dinheiro do contribuinte vai ser
Em um dos relatórios oficiais da Di-reteria de utililado. E se tivermos 1 milhão de habitantes
Engenharia, recebi um dos relato_s a respeito das na bacia dol'aranoá? T ererriós de fazer uma reavárias obras e o programa de rec.upei"aç:ão do daptação do Lago Paranoá é retirar as caUsas
d_~_ poluição e uma f:ielas é o esgoto que ê lançado.
Lago Paranoá.
_ . -··
Existe, atualmente, um programa de -emergêh- OutrOs são materiais que são carregados, carre-cia, montado pela -eaesb, com o o.bjetido de se gados para o lago, que advém de alguns núcleos
evitar uma afloração intensa_ de _a]gas [!O Lago rurais, a própria água pluvial, água da chuva que
Paranoá. Já naque_ia ocasião. sabj~ que as algas é jogada também no lago e ainda alguns tributáestavam atuando em quase todo o lago, e pedi rios, a[guns riachos que carregam materlã:f. Isto
aos técnicos que me fiZessem uma exposição. é um problema multo sério. Quando estávamos
Mostraram que alguns algecidas estavam sendo discutindo este_ problema do lago, já tínhainos
utilizados para evitar que aquele mal cheiro, qUe feitO contato com dois consultores para verificaocorreu em 1978, pudesse ocorrer novam_ente, rem a vida da barragem do Lago Paranoá. Esse
e que havia esse projeto de despoluição do lago, é um problema multo impOrtante, porque a barraque poderia trazer conseqüênci;$-dgsastros.as pa- gem pode durar 30, 40, 50, 80 anos, não sei.
ra a comunidade.
Então, esse estudo estava se iniciando. Os consulEsse programa dO adgecida- e~ãUrri- piciiama tores, pelo que eu saiba, não foram recontratados;
não houve a- contratação, apenas os primeiros
pali~tivo, enquanto não fossem realizadas _as
obras definitivas. Ele vtSaVa:manter cOndições _mí- contato_s_,__ para verifiCar a vida da barragem, se
nimas enquanto se implantava definitivamente o este programa todo era válido. E se a barragem
programa de recuperação do Lago Paranoá. As durasse 30 anOs, seria válido este tipo de trataverbas estavam sendo consurnida_S__çom umgran- mento aqui? DepOis de um certo tempo, uma
de- ónus para a população, mesmo através desse barrag_~m "<=!~r~ ou artificial vai sofrer um processo _de trata_r:nento, -um assoreamento: as marpa1iativo.
gens vão chegando mais para dentro do lago
Sei, por outro lado, que o-lclnçai-1-lento de ~sgoto
bruto ou inadequadamente tratado é a principal e o que obteremos é apenas uma lâmina de água.
fonte de poluição do lago. Portanto, para se resol- todo o restQ_ficará soterrado; isto é natural. Isto
ver isto definitivamente, fazia--~e "i"ieC:éSsárlo exe<::U- .. é, natural, porque todos os elementos dos riachoS
tar a obra já licitada numa parte e dar co~tinuidade. vão sendo_ ~Ond!J.lidos para o lago. Então, este
a todo o projeto que foi relatado aqui pelo meu estudo ~stava para ser implantado, inclusive com
antecessor. Tais obras representavam, como [oi 9_f!! onitoramento para saber quanto de material
dito, em tomo de doze milhões, novecentos_ mil e~ a sendo. levado para o lago. Aqueles mais
UPC; era o programa total do Lago Paranoá. Isto antigos devem lembrar que, onde fica hoje o Jaraí envolvendo, na ocasião, praticamente tudo na dim Zoológico, dava para avistar o Lago Paranoá.
bacia do Lago Paranoá.
Hoje, aquela parte está completamente aterrada
PosteríOrfnente, entrando em cantata com o . Ço'!lo é __que_ ela caminha? Tudo isso teria que
Banco Nacional da Habitação, consegui reativar ser feito através de um estudo. Existem estudos

apropriados para isso. Este é outro detalhe que
também polui o Lago Paranoâ. Evidentemente,
o processo que está sendo utilizado, o projeto
é muito atualizado. Mas vários fatores contribuem
tambêm para verificar se ele é viáv.el. E um
deles seria esse, o outro, as águas pluviais. Tudo
tem que ser _analisado.
Como eu disse anteriormente - e já foi dito
tambêm pelo Dr. João Carlos - o custo total
da obra, sem deixar nada de fora, seria da ordem
de 12 milhões e 900 -mil UPC. Isso daí incluiria
todos Qs equipamentos, as obras civis, os interceptares e atingiria o Cn.f:!!eiro Novo, o Guatá,
a Octogonal, o Núcleo Bandeirante, a Candangolâiidia, as elevatórias dé!! Asa Sul, as travessias
subaquáticas, também no Palácio da Alvorada,
Vila Planalto, uma série delas.
Hoje, são atendidas precariarl-lente tanto a Asa
Sul c-omo ·a Asa Norte. O Setor Militar Urbano,
o Cruzeiro s_ão também Setores atendidos preCariamente. Alguns setores são atendidos com lagoas de estabilização, que é um passo anterior
ainda, que são o Guará I e Guará U, Regimentos
de Cavalaria, Base Aérea e Aeroporto. Muitos, porém, nem são atendidos, como é o caso, que
alguns dizem, até a Q1 7 tem esgoto. Não! Não
tem esgoto; tem tubulação para jogar o esgoto
no lago. Ele recolhe o esgoto até a Q1 7 e o
joga no lago
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

ln natura?
O SR. LAÉLIO U.OEIRA SOUZA - s;m, ln
natura. Ele é jogado no lago.
Existem outros tipos de poluição: até alguns
~aminhões de pequena monta, por exemplo, o
limpa-fossa, já o presenciei jogando o esgoto perto da Ponte Costa e Silva- eu_estaya no local._

Evidentemente, esse é um programa a longo
prazo. A recuperação do lago não é só colocar
a estação de esgoto funcionando. Temos que vertodo o material que está sendo carreado, águas
pluviais, as ligações clandestinas de esgoto_. Tudo
isso tem que ser levado em conta. O setor de
oficinas, graxas, porque o sistema não é para receber graxas industriais. Não é para isso. Se isso
daí não for levado em conta, poderemos ter um
problema. Poderá danificar o próprio sistema que
está projetado e licitado.
Eu gostaria apenas de frisar que o PEOT, quando foi feito, vários segmentos da sociedade participaram, a Universidade, a Caesb, a Secretaria de
Planejamento, como também alguns Pr~jdentes
de entidades foram ouvidos, para saber. Então
isso é importante. Naquela o~;::a_sião, _o planejamento disse 730 mil pessoas na bacia. Se vai
uítrapassar, precisamos então de outro livro, um
o:'tro planejamento, porque, sem planejamento,
nao poderemos fazer nenhum projeto. Porque,
se temos um administrador que amanhã quer
colocar 300 mil pessoas num determinado ponto
_da bacia_do Lago Paranoá, vai danificar qualquer
projeto, qUalquer estimativa. Tem que ser reestru·
turado. rsso é importante. Então, é um problema
conjunto que atinge a todos nós. Era só isso que
tinha a dizer, Sr. Presidente.

O ~R PRESID~IJI'E. (Pompeu de Sousa) ~
Depo1s da expos1çao do Dr. Laélio, concedo a
palavra ao Senador Edison Lobão para que faça
~ perguntas que julgar necessárias.
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O SR. EOISON~LOBÃO- fndependentemerite
do custo da obra - sem dúvida uma questão
muito importante - considera V. 8' que há urna
pressa enorme em se realizar esta obra?
O SR. LAÉUb LADEIRA SOUZA -

Poderia

responder ao nobre Senador que ·esta obra já
deveria ter sido feita ontem, nas administrações
anteriores, quando havia planejarnento, porque

a poluição aí está. Temos que Córfuroa

caUSa.

Prolongando e colocando mais anos para a frente,
só vai piorar. Tem os que eliminar essa série de

causas.
O SR. EDISON LOBÃO - Não tenho mais
perguntas a fazer, Sr. Presidente.
O

SR

PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Passo a palavra ao nobre Relator, Senador Maurido Correa.
=- _ _ ____
~" ~
O SR. RELATOR (Maurício Cofrea)- Não tenho muita certeza, nem sei se seria pertinente,
mas com-o ri"ié otorre a dúvida, é bom que ela
seja esclarecida. Quando v. s• foi exonerado da
Superintendência da Caesb, havia alguma ligação
de sua exoneração com o_ problema do Lago Para~
noá ou foi só com relação_ à poluição d~ água
consumida em Brasflia? Pafece-me que houve
qualquer coisa nesse sentido.

o SR. LAÉLIO LADEiRA SOUZA -=·senador
Mauricio Corrêa, na ocasião foram dadas as eJ(pJicações técnicas ao Governador e ele recebeu tam~
bém informações de outras fontes. Eoi mostrado
ao Governador se realmente aqueTe fato dos colirormes, dois milhões, era um número inacredi~
tável, era um batalhão de coliformes. E se eJes
estivessem na água todos estariam doentes naquele local, com diarréias: mataria crianças até
um ano de idade com diarréias intemlltentesi os
hospitais estariam cheios; não haveria farmácia
que agüentaria a compra de remédios, seus estoques cairiam, realmente se esvaziariam. Isso tucJo
foi mostrado a ele, o Governador. O que ocorreu,
na ocasião, foi o extravio de um documento, dois
meses anterior ao problema. Esse dOcUmento
caiu na mão de alguém que publicou,. dize~gp
que na água havia 2.400 ou 2 milhões de colirormes. E _revendo os documentos dos técnicos, porque quando isto ocorre é feita imediatamente uma
nova coleta - por sinal, estão aqui esses documentos. Então: houve qualquer erro no manusear.
E na coleta posterior foi mostrado que não havia
nenhum coli(orme fecal. Existe coliforrne nas folhas, nas plantas, nas verduras que comemos,
não o_ fecal. Então, obsenrem V. EW", tudo isso
ntos outros que chegaram ao Governador ele
achou por bem realizar e fazer o que fez. Tenho
aqui um documento do Palácio da Alvorada, bem
anterior ao problema, assinado pelo Diretor AdministratiVo da Presidência da República, Sérgio Régis Nunes Franco, Coronel. E.le enviou um oficio
à CA.ESB solicitando urna verificação na residência oficial do Excelentíssimo Senhor Presidente
República, em conseqüência da diminuição gradativa do fluxo e da redução da qualidade da
água que abastece. Documentado. Datado do cUa
13 de setembro, chegou à CAESB no dia 17,
no próprio dia 17, ele foi despachado para o Dire~
tor de Operações e dado andamento. Colocamos
um técnico, um qu1mico, à disposição do paláCio.
Foram feitas várias análises da água, e o técnico,
sempre em cantata imediato com a pessoa admi~
nistr~tiva, o Coronel, dizendo a ele todas as infor~

mações. Posteriormente, no dia 24, foi respondic;lo, cQm uma documentação extensa, mostrando que deveria ser trocada 1,.1rna_ canalização, que
tinham sido feitas algumas descargas e a água
encontrava-se boa no cUa 24 de outubro, em que
dava coliformes totais zero. Um documento posterfof~-numa coleta feita por úma ·pessoa que não
fazia as coletas normalmente, porque vem assinadó, ~no- dia 13 de novembro, menos de um mês
depois - foi no dia 24 de outubro - no dia
13 de novembro encontraram esses coliformes
çoletados. por um técnico que não fazia este local,
tcida a documentação. Mas uma semana depois,
fqi feita nova an~ise e não deu nada, deu zero.
_E todas as seguintes, zero, zero, até o fim do
ano, zero. Isto tudo foi encaminhado ao Sr. Govern<!_dOr através do. Secretário de Serviço Público,
na ocasião, que coloco inclusive à disposição da
CórhísSãd,-tlidó-fOiriiostrado. Agora, as informa~
çôes que ele tinha, eu não sabia: Tecnicamente,
não havia problema. A pessoa que fez a coleta
que não estava na relação dos outros documentos, naquele ele fez a coleta deve ter sido feita
errada, porque não estava acostumado, tudo isto
constava. Mas ocorreu.
O

SR.

RElATOR (Maurido Corrêa) -

Agora.

por êXemplo, a Universidade Nacional de Brasma
emitiu em alguns laudos que demonstram a im~
púteZã dã água, inclusive com um percentual exa-geráâo de carga fecal, os coliformes. Isso, geralmente, traz uma intranqüilldade para a população,
SobYefüdo à população da Asa Norte onde há
essa enorme incidência V. s~ acredita que isso
tenha alguma ligação com o problema da despoluição do lago ou não? Isso envolve alguma coisa
relativa à falta de tratamento do lago ê uma outta
conseqüência que esteja fora desta avaliação?
O SR. LAÉLÍO lADEJRA SOUZA - Eu diria
ao Senador que a coincidência é de poluição.
Não tenho conhecimento-de como é feita a coleta
e ã11álls~ da Universidade çle Brasília, conheço
a· da CAESB, seus labomtórios, seus técnicos preparados, a pessoa que faz a coleta é também
preparada. Evidentemente, nada impede que algwnrãmãl de distribuição de água esteja poluído,
nada impede. Primeiro, porque pode ter um vazamento, entrou terra, alguém pode ter manipulado
numa jjgaçao até clandestina, ocorre, com rsso
a pessoa não autorizada mexe entra terra e entra
oUtros produtos. Também, pode ter ocorrido e
ter sido tirado de forma inadequada, pode ter
oconido, mas preocup-atoda gente. Estou preocupado, também porque isso· vai preocupar a população. Tem que--verificar se isso está dando
uma doença, uma febre, isso daí é sintomático.
Caso_esteja ocorrendo isso, ·então, é real.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) ~ Todos
nós aqui somos inteiramente favoráveis a que o
tratamento__do P3!'anoá s~ verifique o mais rápido
possível. Essa é uma consciência que existe na
cabeça de qualquer brasiliense consciente e de
qualquer brasileiro que viva na Capital da Repú~
blica. O que nos súscita dúvidas tremendas é exatamente a forma pela qual foi concebida essa
metologia de tratamento do lago Paranoá. Até
_;:!gora, estamos vivamente infonnados, pelos depoimentos aqui prestados, de que o volume da
obra, que seria realizado_ em_ 85, é o mesmo se
realizado hoje. Atualmente, a concorrênda já produziu seus efeitos e, inclusive, os canteiros já e~tão
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sendo preparados. Mas o que gera essa expectativa é exatamente o volume do preço encontrado, o disparate, a diferença entre um orçamento e o outro.
O senhor foi Preside'ilte dã CAESB, é um homem que se integra na nossa cidade, vive aqui
há 20 anos, como salientou. V. s~ não acha que
poderá haver alguma coisa errada aí? V. St teria
algumas informações para nos dar, por que em
1985 essa concorrência seria realizada por um
preçb, agora está sendo realizada por um preço
bem superior àquele? v. s· teria alguma informação a nos dar, como brasileiro, como informante,
como depoente desta Subcomissão de Inquérito?
O SR. LAÉLIO lADEJRA SOUZA- Eu poderia
informar que fizemos outra vez o orçamento, coletamos todos os dados <:j'ue nos foram (omecidos
e deixados pela Administração anterior, e que
houve quase uma coincidência de números que
girava em tomo de 100 milhões de dólares. 12
milhões e 900 UPC. Então, o orçamento tinha
sido estimado nisto para todas as obr~ para a
despoluição do lago Paranoá.
Acompanhei através da imprensa uma série de
notídas a respeito do preço atual da obra. Na
verdade, houve um acréscimo. S6 não poderia
dizer se é a mesma obra, mas creio que sim.
Houve um acréscimo substancial. Teria que ser
feito um novo orçamento, isto é reorçar o projeto.
Será que houve um erro tão grande na minha
admlnistração quando orçamos o projeto? J:: uma
pergunta que me faço. A majoração foi grande.
Então, teríamos que ter uma auditoria a respeito
disso com pessoas capacitadas· em orçamento,
para verificar se a obra anterior, licitada ou projeM
tada. é a mesma que foi agora licitada. Não acredito que o dólar, com a inflação, tenha subido
muito. Mesmo colocando 10, 15 ou 20%, não
chegaria a esse valor, mas não posso afirmar,
porque não fiz parte, não tome! conhecimento
dos novos orçamentos.
-

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) - V. S•
acredita que o interesse público, a causa pública
justificaria que se interrompesse, digamos, 15,
60 _dias, essas obras_ para um maior ~sclareci
mento, uma_malor informação à cidade, aQpovo
de Brasília? V. Sf acredita que esta seria uma mecUda correta.do Governador?
O SR. LAÉLIO lADEJRA SOUZA - Creio que
mesmo dando prosseguimento à obra, sem paralisar, podemos orçar. Neste caso, aparecerá os
problemas, se eles existir_em. Assim, serão _consta~
tados. Qualquer técnico-orçamentista poderá ver
e depois colocar o preço do equipamento A foi
tanto_ e agora é de tanto, ou continua o mesmo.
Poderia até haver um erro grosseiro, ao iové:s de
6 colocaram 8.

O SR. RElATOR (MaurícioCorrêa)-Nós ouvimos aqui, alguns depoimentos de pessoas abalizadas e credenciadas que nos explicaram que
nos países de alta tecnologia na matéria, o sistema
de exportação que está sendo preferido é o terciário, indusive, países ricos como a Suécia. O adensamento populacional de Brasília é geométrico,
aliás, refoge a qualquer planificação govemamental. É impossível se prever uma determinada população para a bacia do Paranoá, quando isso
extrapola a vontade do administrador por motivo~
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políticos, sedais, de outra natureza ou de outros
aspectos.

v. s· entende, embora já tenha participado da
administração da CAESB, onde foi optado esse
sistema terciário, que não seria prudente, pela
economia e pela segurança, enftm, por série de
outras razões que o sistema certo, o adequado
seria o de exportação e não o terciário com vista
ao futuro, com vista às condições_ econômicas
do País, à tranqüilidade, enfm, uma série de outros argumentos que nos trouxeram aqui, ou essa
opção a dotada de se tratar via tratamento químico
no próprio lago, através das estações de trata-

mento, é que seria o tratamento certo? Esta é
a pergunta que lhe faço.
O SR. LAÉUO lADEIRA SOUZA - Creio que
não devemos eliminar o transporte de modQ al-

gum, porque, como o nob_re Senadpr_m_e_nci.on_ou_,
é impossível às vezes determinar a população de
uma cidade. Não podemos cercar a cidade, mos·
trando que a população será de 500 a 700 mil
habitantes.

Então, eSsa alternativa deve ser levada em conta
e de qualquer forma ela não elimina o tratamento.
Porque veja, nobre Senador, de qualquer forma
tenho de tratar o esgoto que vou transportar, caso
contrário estarei poluindo aqueles outros que vi·
riam rio abaixo. É a mesma coisa Qo rio São
Bartolomeu. Não devo iniciar qualquer obra no
rio Silo Bartolomeu sem que todas as fontes que
vão para o rio São Bartolomeu E;!:Stejam despoJufdas, porque senão será um despropósito. Esta~
ria formando um lago poluído e que,daria a nós
muito mais trabalho. Então, ele deve. ser tratado
e despejado, não a nível terciário neste caso. Não
vamos alimentar uma fonte, um lago que servirá
para abastecimento com esgoto. Isso é indese-jável, porque aí teríamos problemas sérios.
O SR. RELATOR (Maurido Corrêa) ....::... Agra·
deço, Sr. Presidente, e não tenho mais pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So.usa) Apenas complementando a pergunta do Sr. RelaM
tor, pergunto ao Dr. Laélio, porque foi mencionado aqui em depoimentos anteriores sob_re a
possibilidade, a conveniência, ou não, de que o
abastecimento de água se fizesse pelo rio Areias
e não pela bacia do São BartoloJTleu. Esta proposta foi feita aqui como uma alternativa possivelmente mais vantajosa, porque seria um rio com
uma bacia menos comprometida que viria de regiões de escassa ocupação demográfica, portanto, num es_~d9 de pureza das fontes hídricas muito maior e com vantagens, senão me engano·
de topografia. Perguntaria: a CAESB já examinou
esse assunto na administração de V. s~?
O SR. LAÉUO lADEI.RA SOU46_ -

Não foi

examinada. Mas gostaria de dizer ao nobre Senador Pompeu de Sousa que algumas cidades utili·
zam água para o consumo, para o seu abastecimento, às veZes, com tubulações que vêm de
200 km de distância, quando são encontradas
fontes melhores, que não tem poluição. isso. tam~
bém, é utilizado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Tenho a impressão de que não temos mais nada
_a perguntar ao Dr. Laéllo.

_
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QSR.__RELATOR (Mauricio Corrêa)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
antes de V. E.t(f terminar.

dente estender o seu depoimento. Acho que podemos colocar até três de cad_a vez.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) -

Sempre fui partidário desta solução. Acho que
qualquer solução que agilize, que faça com que
nossos trabalhos tenham mais dinamismo, acho
ótima. Agora,_ não sei da possiJ?ilid~de que a Secretaria tem para providenciar isso._ A Secretaria
tem tido cantata com os convidados e tem encontrado certa dificuldade na arrumação dos horários.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa,)- Podemos
fazer uma tentativa.

Pois não. Mas antes de conceder a palavra a V.
Ex', quero em nome da Subcomissão, agradecer
a boa vontade e a colaboração do Dr. ~élio e
_es~- Subc:omlssão, e para o esclarecimento do
assunto, que é de vital importância para a população do Distrito Federai, seja a de nossa geração
atual, ou a futura. Muito obrigado, Dr. Laélio.
__ Resta, agora, dar -conhecimento aos demais
membros da Subcomissão da:;_ .alterações que
.J:iveroos. de fazer no calendário, e nos horários
_de. reuniõea_. Tendo em vista a dificuldade de se
obter quorum na parte dos trabalhos vespertinos
em função do funcionamento simultâneo da Comissão de Sistematização, passaremos a fazer as
-reUniões na parte da manhã, que são mais tranqüilas, e já a partir de amanhã a previsão será
para às 1O horas e 30 minutos.
..
Também tivemos que fazer alterações em fun~
ção da impossibilidade do Dr. Sérgio Cutelo ter
vindo ontem, e com isso reformulamos um pouco
outros convidados que tinham dificuldades nos
dias previstos. Assim, submeto aos Membros pre-sentes da reunião de hoje este novo calendário.
Está compreendido que, de acordo com as chamadas dÕ asterisco n9 01, não está confrrmada
ainda a presença do Sr. Governador, e que no
dia 5 de novembro está prevista a entrega do
Relatório do Senador Maurício_ Corrêa.
'
O Sr. Relator ~m uma questão de ordem a
levantar. --~~~--~---0 SR. REIATOR (Mauricio Corrêa) -Sr. Presidente, estou de pleno acordo com este calendário.

9 SR._ PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Então, se nãO há objeção, dou como aprovada.
·· O SR. RELATOR (MaurícioCorrêa)-Só.queria

ponderar com a participação do Senador Edison
Lobão, porque estamos afligidos com a Sistema~
tlzaç:ão, embora não pertença à COmissão.
o SR.- _PREsiDENTE (POiiJP~ll de- Sousa) 9 -~~~19erite·~stá -aflitfssimo.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Temos
o.s_n_ossos destagu~s Já, e além de outros encargos
que são profundamente angustiantes para nós.
De modo que eu sugeriria - tivemos uma de·
mohSti'ãÇão hoje bastante clara disso - que ao
invés de ouvirmos um por dia. ouvfssemos dois,
até três para se encerrar, porque está extrema·
mente penoso diante desses encargos. Por exemplo, amanhã V. Ex' marcou com Sérgio Cutolo,
poderia consultar por telefone se o Dr. Fernando
pode dar o seU depoimentO.·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Terfamos que consultar o Dr. Fernando.
O SR. RElATOR (Mauricio Corrêa)- É claro.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Hoje, pela primeira vez, pudemos fazer duas au-

diências.
O SR. RELõTOR (~_@_çio Corrêa) - Estou
dando uma idéia para encerrar com mais rapidez
Os nossos. traJ;L<dhos, e deixaria, evidentemente,
aqui com o Dr. Penido, que é uma situação, penso
eu, mais longa, porque S. S• vai como atual Presi~

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SousaL~

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Estou lutando com as nossas próprias dificuldades. Então, consulto a Secretaria. (Pausa.)
A Secretaria informa que os depoentes Lúcío
Vasconcelos e Petrúcio Gomes Costa só pOderiam dispor desses dias aqui previstos. O Dr. Beníto encontra-se no exterior, tanto que e!itá sendo
substituído atualmente pelo Dr. Pádua, na Presidência. Então, S. 59 não poderia estar aqui antes
do dia 21, Só restando, portanto, o Dr. Fernando
e o Dr. Jorge Gerdau.
-De qualquer maneira, apressaríamos com o depoimento de m;;,.is uns dois outros subseqüentes.
'COnsulto ao Dr. Fernando se poderia participar
amanhã de nossa reunião; Caso não possa, can~
celaremos a de amanhã e faremos outra juntando
com o Dr.Jorge Gerdau. Essa também seria uma
outra forma. Estaríaffios-liberãdos amanhã ou,
quem sabe, poderíamos transferir para quintafeira justamente com o Dr. Sérgio CutóiO ·e--or.
Fernando? Essa-€--uma-foima de não atropelarmos os nOsso trabalhos com os da Constituinte.
É uma boa sugestão. Vamos ver no que resulta
aqUela conferência da Secretaria.
A inforrTia_ção que estou recebendo da Secretaria é a seguinte: o Dr. SérgiO Cutolo terá-Qüe
-comparecer amanhã; não há outra a1ternativa.
Agora com relação ao Dr. Fernando poderia ser
simultaneamente com o Dr. Jorge Gerdau, portanto na terça-feira.
Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a presente reunião.
·
(Levanta-seareuniãoàs horas e mint,J_tçs.)
ATA DA QUINTA REUNIÃO DA
SUBCOMISSÃO;
DA COMISSÃO DO DISTRITO.
FEDERAL, ENCARREGADA DE
INVESTIGAR POSS!vEIS
JRREGULARIDADES DA CONCORRJ':NCIA
INTERNAOONAL 1/87. REAUZADA
PELA CAJ'iSB, PARA AS. OBRAS DE
DESPOLUIÇÃO DO LAGO PARANOÁ

Às dez horas e trinta minutos do dia oito de
outubro de mil novecentos e oitenta e sete, reuniu-se a Subcomissão, na sala de -reu_iiiões -da
Comissão do Distrito Federal, sob a presidência
-do Senhor SencidOr -POm-peu -de Sousa e com
a presença do Senhor Senador Maurício Corrêa,
registrando, ainda, o comparecimento do Doutor
SérQio Cutolo e do Doutor Roberto Piscitelli, Presidente e membro do Conselho Regiona1 de Economia - CORECON, respectivamente. DeiXaram
de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Edson Lobão, Chagas Rodrigues
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e Saldanha Derzi. A seguir, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Doutor Sérgio Cutelo e após
a sua exposição, ao Doutor Roberto Piscitelli. Terrninados os pronunciamentos dos depoentes, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
ReJator, Senador Maurício Corrêa para interpelar
os oradores. Após a interpelação e, não havendo

mais quem queira usar da palavra, a Presidência
agradeceu o comparecimento de todos e, em es-

pecial, dos Doutores Sérgio Cukliõ e ROberto pjs..
citelli, que trouxeram valiosos esclarecimentos a
esta Subcomissã.o. O inteiro teor dos trabalhos
será publicado no Diário do Congresso Nacional,

após a tradução das notas taqu'igráficas. Antes
de encerrar a reunião, o Senhor Presidente lembra
aos presentes que, dia 13 de outubro, terça-feira,
às 1O horas e 30 minutoS, na sala de reuniões
da Comissão do Distrito Federal, esta SubcOrTiissão reunir-se-.á para ouvir_ os depoimentos dos
Doutores Jorge Degow e Femalláo N. de Oliveira,
Presidente da Seebla S/A, e Engenheiro e ex-Direter da Caesb, respectivamente. -Nada inais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos. E. pai-a constar; eu; Antôi-llo
Carlos Pereiia Fonseca, Se<: retário, lavref"ã -jxesente Ata, que, lida e aprovada, será _assinada pelo
Senhor Presidente. -Senádor Pompeu de Sousa, Pregjdente.
ANEXO À ATA lM 5• REUNIÃO, ORDINÁRIA, DA SUBCOMISSÃO ENCARREGADA
DE INVESTIGAR POsS{i/EIS IRREGULARIDADES NA CONCORRÊNCIA INTERNAOONAL 1187 - CAESB, REALiZADA EM
8 DE OUTUBRO DE 1987, ÀS
HORAS,
ÍNTEGRA DO APAl'IHAMENTO TAQ(JJGRÁRCO, COM PUBUCAÇÃO DEY!DAMENTE
AUTORIZADA PELO PRESIDE/'ffE DA SUBCOMISSÃO, SENADOR PoMPEU DE SOUSA.

zo.jo

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Vamos iniciar os trabalhos da 4• reunião de audiências desta Subcomissão, destinada- a investigar irregularidades, denunciadas pela imprensa,
no Projeto de Despoluição do Lago Paranoá.
O objetivo desta reunião é ouvir o economista
Sérgio Cutelo, Presidente do CORECON ....:... COnselho Regional de Economia - que será um dos
colaboradores na tarefa de esclarecer esta Subcomissão e o economista Roberto Píscitelli, que Eistá
ao seu lado.
De acordo com o sistema de trabalho, dou a
palavra ao Presidente do Coriselho Regional de
Economia, para fazer exposição; posteriormente,
será interrogado, complementarm~nte, pelos
componentes da Subcomissão, e-spedalmente
pelo Sr. Reléitor, senador MauríCio Corrêa.
Com a palavra o Dr. Sérgio Cutelo.
O SR. SÉRGIO CUTOLô":::... Senador Pompeu
de Sousa, Senador Maurício Corrêa, foi com muita
honra e responsabilidade que o Conselho Regional de Economia do Distrito Federal acatou a
convocação desta Casa, para analisar a parte referente aos aspectos económicos e financeiros dos
contratos recentemente firmados entre a CAESB
e duas empresas construtoras.
Para nós, esse processo se insere num contexto
bem mais amplo, onde o que se procura é resgat?Jr e assegurar os interesses públicos, dentro de
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um Estadà marcadamente voltado para os inteadotados, a divergência é de tal ordem que não
resses privados.
encontra explir:ação razoável à vista das condiNunca é demais lembrar que as contas nacioções em que, supostamente, a obra roi contratada.
nais apontam para o fato de que, entre 1970 e _ Pelo menos tem sido reiteradamente expresso pe1987, a receita líquida do Governo, nas três esfeJas autoridades que a obra tem as mesmas finaliras - federal, estadual e municipal - caiu de dades, que o objetivo é o mesmo, que os equipa17.4% para apenas 10% doPIB,aomesmoternpo
mentos e processos utüizados não diferem essenem que tivemos brutal expansão das despesas
_cialmente dos estabelecidos na concorrência indo setor público com encargos financeiros e sulr
ternacional anterior. Então, à vista-disso e também
sídios de forma_geral.
em face da evidência de que, por parte do Banco
. Assim, não poderT.os continuar a admitir que
Mundial, não existe nenhuma exigência específica
o Estado brasileiro, já tão düapidado enquanto
seja quanto aos fornecedores, seja quanto ao tipo
colsa pública, utilize, de maneira pouco _criteriosa,
de equipamento a ser adotado, as divergências
os parcos e decrescentes recursos de que dispõe
realmente não encontram uma explicação plaupara o atendimento das necessidades básicas da
sível.
população.
Antes que se passe à análise dos custos propriaNesse sentido, trabalhos como este que hoje
mente ditos, quando eu faria retomar a palavra
realizamos têm importância crucial miquela que
ao nosso Presidente, gostaria apenas de chamar
consideramos a maior tarefa, enquanto profissioa atenção para alguns termos, algumas cláusulas
nais, que é democratizar e modernizar o aparato
do Contrato, porque nos termos em que foram
estatal brasileiro.
redigidas deixam alguns pontos altamente duviPara tanto, temos que _ampliar os espaços da
dosos e discutíveis. Por exemplo: na cláusula 4~
sociedade dentro_de uma estrl!tura estatal caracdo contrato os índices de preços, com base nos
""'~ri#-ada pela outorga e doação de recursos públiquais -serão calculados os reajustes, não estão
cos a segmentos.específicos.
definidos; a própria aplicaçãO da fórmula de reaPassando para a parte dos_ contratos propriajustamento suscita questionamentos, na medida
mente ditos, gostaria de passar a palavra para
em que o índice do período-base tomado como
o companheiro Roberto Piscitelli, que irá tratar
referência: de preços do mês de apresentação da
de questões específicas do assunto.
proposta, que deu origem ao contrato que foi
assinadO sOmente em agosto e que deu ensejo
O SR. ROBERTO PISà1Ew ...:_ O Conselho,
ao iníciO pOsterior da obra. Por outro lado, quando
ao se concentrar na análise de aspectos de natuse fala na aplicação da fói-mula na média ponde-.
reza ecoriôiflica e financeira, deixa bem claro que
rada de índices de preços, para efeito de cálculo
esse foco de atenção não significa, de modo aldo reajuste, também não se faz menção aos índi-gum, a omiSSão ou indifêrença diante de_ O\Jttas
- questões que estão correlacionadas e que consi- -Ces a serem utilizados. OS próprioS -exemplos que
coLocamos 'aqui, as demonstrações, através da
deramos da maior importância. Mas, pela sua esutilização de critérios direrentes, demonstram que
pecialidade, já estão sendo tratadas, e deverão
a diversidade na utilização de índices nos faz che- cOntinuar a sé-lo, através de especialistas ou de
órgãos, ao-squars-essesProblemas estão afetos, - Qar a resultados bastante diferentes. A falta de
definição quanto a esses aspectos que consideentre os qua1S gostaiíamos de destacar o impacto
ramoS fundamentais pode levar a reajustes tamàrTiblental e os efeitos no eéossiStémadecorrentes
bém determinados de forma absolutamente indisda obra e dos serviços a se_rem realizados, da
criminãdos.
mesma forma que a adequação da opção técnica
adotada, diante de outras alternativas de escolhas
Além disso, também se faz menção - pela
té<:nica e economicamente viáveis, da mesma for- _leitura d~ssa dáusula 4"- à aplicação do índic_e,
ma quanto à dimensão, os valor_es, à importância
em relação ao período de execução da etapa me-do próprio contrato, diante das lJmitações atuais
dida da obra-serviço ou fome<:imento e não se
e de outras priori~_ades, bem como em relação
esclarece que índice seria utilizado como índiceà possibilidade ou à viabilidade de obra contratada
base para os reajustes subseqüentes ao primeiro
has condições atuais poder atender ou não, satisreajuste.
fatoriamente, às necessidades da população do
Tarribéni: fica em aberto a questão dos atrasos
DistritO Federal, pelo menos a·médio prazo, sem
nas etapas de execução, porque neste caso não
que ela engendre, por·si só, encargos adicionais,
se tem id~ia de como seriam aplicados esses rea-·g,-u'neflto~r ind!Scriininadõs· de custos ou nOVas
justes, se integralmente ou não, se considerando
41ibras. Além do mais, as divergências públicas
ou ~ão C? efei):o de atrasos eventuais na realização
-ndtórias, manifestas inclusive por técnicos, Serviqas -~if~eptes etapas da_ obra.
dores e antigos dirigentes do· próprio órgão, 'da
o-utra-observação de caráter técnico específico,
CAESB, recomendam uma completa e cabal veri·
com relação ainda a essa mesma cláusula, quanficãÇão e aVeriguação de todos os aspectos feJa.
do se constata a inexistência, ou na eventualidade
donados à execução dessa obra e às suas condide inextstência momentânea, do índice para cálções de contratação:
culo do_ r~ajuste em determinado mês.
No casO de inexistência do índice, diz o contrato
Os dado~ erli-que 06s, no Conselho, nos baseaque se deve projetar o úJtimo índice conhecido,
mos, para-efeito de Comparação __cÇ>m aqU~les
qUe foram, finalmente, os adotados por ocasião
o último fndice publicado, o que levaria à aplicado contrato,_ como ~e poderá constatar pelos quação Cumulativa para os reajustes nos meses subseqüentes, nas variações ocorridas entre os_ últidros que, inclusive, estão sendo distribllídos, nas
tabelas e gráfic_O$ à disposiçãO dOs- Srs., apremos índices publicados. Ainda que isso inseje
uma compensação posterior, em função das difesentam uma tal discrepância que, dificilmente,
renças verificadas quando da divulgação oficiaJ
se poderia justificá-la. Seja qual for o critério,adotado, sejam quais forem os·pa-râmetros, os índices
dos índices, essa fórmula de cálculo acaba sendo
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altamente benéfica para as contratadas na hipótese de desinflação, ou seja, na hipótese de infla~

Transfiro a palavra ao nobre Relator, Senador
Maurício Corrêa.

SenadOr Mauricio Corrêa satisfizeram a minha cu·
riosidade.

ção descendente. A conseqüência a que isso levaria é que, na realidade, o Governo do Distrito Fede-

O -SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - Gostei
muito da-éxposição_do Sr. Sérgio Cutelo porque,
embora sintética, foi muito clara. Gostaria da explicitação do Presidente com relação aos números.
V. S•.entende que não teria explicações, pelo me~
nos lógicas, para esse astronómico aumento, quer
seja com relação à primeira avaliação do valor
ajustado pelo Corecon, seja pelo valor do convênio C:oni o BNH _Então, pelo que v. s• conclui,
Sobretudó, acres_centando às palavras do Sr. Roberto Piscitelli, Qóstaria que houvesse uma explicitação com rela_ção à posição pessoal dos Srs.
ou· do Conselho; no que tange a esse aumento
astronômico e completan1ente diferente dos dois
últimos, gostaria que houvesse uma explicação
mais profunda nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Cabe a esta Presidência, não só agradecer, mas
louvar enconomiasticamente a atuação do Presidente Sérgio Cutelo e do Conselheiro Roberto
Piscitelli ambos doutores na sua especialidade,
na Economia, e que representam o órgão maior
do Distrito Federal para esta área.
GoStaria de ressãltar, inclusive, a visão do economiSta -vOltadO realmente para a coisa- P:Ubiiá,
porque uma das falhas da nossa formação universitária, e eu, como um eterno batalhador de transformar as nossas apelidadas Universidades em
verdadeiras Universidades, sempre me ressinto
disso e sempre combati esse assunto, é o aprisionamento no especialismo. Verifico que ambos os
depoentes, tanto o Presidente Sérgio Cutelo como
o Conselheiro Roberto Piscitelli têm a visão da
Economia Como urri instrumerito de ação política
e, aliás, não se conceberia de outra maneira. Lembro-me quando no meu remoto curso de Direito,
não sei se o Senador Mauricio Corrêa; que é bem
menos remoto do que eu, se no tempo de S.
Ex" também era assim, a disciplina que estudávamos chamava-se Economia Politica - tinha
até o adjetivo de política. Tenho a -impressão que
hoje já perdeu o adjetivo, mas os dois eminentes
economistas aqui presentes, dois eminentes doutores em Economia, tratam substantivamente do
adjetivo política.

ral, para levar vantagem, para se beneficiar desse
critério utilizado, deve apostar no aumento da inflação; caso contrário, será prejudicado a _cada
vez que essa modalidade de reajuste for calculada.

Volto a palavra ao Sr. Presidente, para detalhar
melhor o conteúdo dos quadros e gráficos.

O SR. SÉRGIO CUTOLO - À página 3, um
quadro-resum'o sintetiza o nosso trabalho, no sentido de buscar formas alternativas para chegar

ao valor dos contratos recentemente celebrados
pela Caesb, e nos concentramos basicamente em
duas alternativas: a primeira delas foi corrigir o
valor do convênio fumado com o BNH em 1985,
pela variação da OTN; à página seguinte vamos
ter a memória de cálculo de como chegamos
aos valores dessa primeira alternativa que, basicamente, foi pegar o valor do contrato em UPC,
de outubro de 1985, portanto, coincidia exatamente com a ORTN do mesmo mês, porque era
o primeiro mês do quarto trimestre, o valor da
OTN de outubro de 1985, depOIS o valOr do OTN
em junho de 1987 e com essã diferença obtivemos o valor corrigido pela OTN,
Esse_ valor, como V. Ex"' podem observar, representou apenas cerca de 55% do valor contratado
pelaCAESB.
A outra alternativa, que chaMamos de valor
ajustado pelo Corecon, pode ser encontrada na
memória de cálculo 2, à página seguinte e, basicamente, utilizamos uma série de índices que consideramos mais adequados para cada item do contrato. As informações utilizadas para o cálculo dessa alternativa foram as constantes do adenda de
12-7-85, elaborado pela ComisSão Julgadora da
Concorrência Intemadonal e também com base
nas informações apresentadas nas planilhas de
orçamento elaboradas pela Sealba-Engenharias
em Projeto, em setembro de 1985,
Não me vou ater aos índices; depois, se for
necessário, poderemos discutHos, de forma mais
pormenorizada, mas o resultado desses cálculos
é_que o valor ajustado por esses diversos índices
representa apenas 50% - em tomo de 50% do valor contratado pela Caesb. Eu só queria ressaltar, com relação a essa segunda alternativa,
que os valores dos índices apresentam uma variabilidade _e uma diferença muito grande entre um
e outro. Por exemplo, os Srs. podem observar
que, nos equipamentos nacionais, na Tabela 1
-Equipamentos, a variação do indice que utilizamos, que é um índice específico para máquinas,
equipamentos e indústrias de_ bens de capital, foi
de 1.016%, enquanto que, anteriormente, a OTN
variou, no mesmo periodo, apenas 628%. Apesar
disso, com qualquer índice que·-se_ utilize, dada
a tnagnitude de diferença, chegamos à conclusão
de que é praticamente impossível, inflacionarido
os valores de 1985, chegar ao valor contratado
recentemente pela Caesb.
Colocamo-nos à disposição dos Srs. para qual~
quer esclarecimento adicional.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Concluída a parte expositiva do Dr. Sérgio Cutelo,
com a participação do Dr. Roberto Piscitelli, vamos ao diálogo com a Comissão.

O SR. SÉRGIO _ÇUTOLO- Creio que, de acordo co-m os-dados com os quais trabalhamos, não
resta a menor dúvida, urna vez que a obra é a
mesma- e isso tem sido reiteradamente afarmado, inclusive pelas autoridades envolvidas no assunto- de que o valor contratado recentemente
pela Caesb para a obra de despoluição do lago,
~muito acima do valor praticado pelo mercado
-não existe qualquer dúvida por parte do Conselho, mais wna vez ressaltando, se a obra é a mesma esse valor contratado pela Caesb está muito
acima do valor que é praticado pelo mercado.
O SR. (RELATOR Mauricio Corrêa)- Considerando que, realmente, o objeto da concorrência
e os equipamentos são os mesmos, segundo vários depoimentos aqui prestados, eu indagaria a
V. S• se conceberia ou entenderia que esse gesto
caracterizaria uma irresponsabilidade administrativa, do ponto de vista, evidentemente, da sua
espedalidade, que é a Economia, aliás, hoje, wna
especialidade em moda.
O SR. SÉRGIO CUTOLO- Como tentei ressaltar ao início do meu depoimento, o Estado brasileiro - isso é bastante comum - tem aplicado
de forma questionável e, no caso em tela, no
caso que estamos analisando, creio que fica evidente a malversação dos recursos públicos, sem
dúvida alguma. No que tange aos aspectos de
natureza econômíca e financeira, sem dúvida ai~
guma, houve malversação dos recursos.

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) -Sr. Presidente, estou satisfeito com as informações prestaM
das e apenas gostaria que V. Ex' solicitasse dos
depoentes que deixassem aqui as suas anotações
principalmente esse gráfico, para integrar o nosso
relatório.
·
Muito obrigado e parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) A Presidênda não sente necessidade nenhuma
de indagação supleffientar. (Pausa.)
Está presente uni "iluStre -Parlamentar da Banc;:a_d_a do Distrito Federal, o Deputado Geraldo
Campos que, embora não pertecente à Comissão,
mesmo porque- a Comissão ê do Senado; Se S.
Ex' quiser pedir algum esclarecimento aos dois
ilustres depoentes, a palavra lhe é franqueada.

O SR. GERALDO CAMPOS - Agradeço a
oporbJnidade, Sr. Presidente, mas as respostas
dadas pelo Dr. Sérgio Cutelo às perguntas do

Agradeço, portanto, a ambos pelos esclarecimentos realmente importantíssimos que trouxeram a esta Comissão e encerro a reunião, de
vez que já foram aprovadas as duas reuniões e
ilão t~os nada que deliberar, anunciaildo que
a de terça-feira, às 10:30h, se destina a ouvir o
Sr. Jorge de Gaulle, Presidente da_Seebla S!A
e o Sr. Fernando M. de Oliveira, Engenheiro e
··
ex-Diretor da Caesb.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 11 horas e 3 minutos.)

ATA DA SEXTA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO,
DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDj:'RA!-. ENCARREGADA DE INVESTIGAR POSSIVEIS IRREGULARIDADES NA CONCORRtNCIA INTERNAOONAL 1/87, REAUZADA PELA CAESB, PARA
!oS OBRAS DE DESPOLUIÇÃO DO LAGO PARA-

NOA

.

As dez horas e trinta minutos do dia b:~_e_de
outubro de mil novecentoS e oitenta sete, re~
niu-se a SubComissão, na sala de reuniões da
Comissão-do Distrito Federal, sob a presidência
do Sr. Senador Pompeu de Sousa e com apre-sença do-sr.-senador Edison Lobão e Mauricio
Corrêa, como membros da Subcomissão e do
Sr. Senador M~ira Filho, como convidado, t'Elgistrando ainda, o comparecimento do Doutor FerM
nando N. de Oliveira, engenheiro e exMDiretor da
CAESB e do Doutor Floriano Tardslo Moncorvo,
representante do DoutQr Jorge Dego'!V, Presidente
da SEEBLA S/A Deixaram de co_mparecer por
motivo justificado, os Srs. Senadores Chagas Rcr
drigues e Saldanha Derzi. Havendo número reg~
mental, o Sr. Presidente declarou ab_ertos os_traba~
_lho_s,lendo para o plenário o ofício encaminhado

e

\
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à Subcomissão pelo Doutor Jorge Oegow, Presidente da SEEBLA S/A designando para representá-lo o Doutor Floriano T ardsio Moncorvo.
Com a devida anuência do plenário quanto a
substituição, o Sr. Presidente concedeu a palavra

ao Doutor Floriano Tarcísio MoncOJvo. Terminada a exposição, usaram da palavra para interpelar
o orador, os Srs. Senadores Edlson Lobão e Mauricio Corrêa, ocasião em que questionado sobre
detaJhamentos do orçamento da SEEBL'\SIA para a CAESB, o Sr. Floriano Tarcísio Moncorvo
solicitou aos Engenheiros Aluísio Henrique Santos Neto e Manuel Oswaldo Senra, ambos funcionários da SEEBLA 5/A, que respondessem àque-

las infonnaçóes. A seguir, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos a pedido do Sr.
Relator, Senador Maurício Corrêa. Reabrindo os
trabaJhos, o Sr. Presidente passou a palavra ao
Doutor Fernando N. Oliveira para sua explanação.
Terminado o depoimento o Doutor Fernando N.
Oliveira foi cumprimentado pelo Sr. ReJator pela
minuciosa e brilhante exposição. Prosseguindo,
o Sr. Presidente agrad~eu a presença de todos,
espedalmente, dos Senhores depoentes peJos valiosos esclarecimentos que prestaram a esta Sub~
comissão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos às doze
horas e trinta minutos. cujo inteiro teor será publicado no Diárlo do Congresso Nacional, após
a tradução das notas taquigráficas, convocando
os senhores membros da Subcomissão para a
próxima reunião, a realizar-se dia quatorze de outubro às dez horas e trinta minutos, com a seguinte pauta: exposição dos Srs. Lúcio Vasconcelos
e Petrúcio Gomes CoSta. E, para constar, eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, Secretário, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.- Senador Pompeu de Sousa, Presidente.
ANEXO AATA DA 5• REUNIÃO, ORDJNA.
RIA, DA S(!BCOM!SSÀO ENCARREGADA
DE INVESTIGAR POSS[VEJS IRREGULARl·
DADES NA CONCORRtNC/A INTERNACIONAL 1187-CAESB, REALIZADA E:i'1 13
DE OUT(!BRO DE 1987. As 10:30 HORAS,
!NTEGRA DO APANHAMEJYTO TAQ{JJG/?AFlCO. COM P(!BUCAÇÃO DEVIDAME:NTE
A(JTORJZADA PELO PRE$/DE:NTE DA SUB·
COMISSÀO, SENADOR POMPEU DE SOO·
SA.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Vamos indicar os nossos trabalhos de hoje da
Subcomissão, que, no contexto da Comissão do
Distrito Federal, estuda as alegadas Irregularidades no projeto de despoluição do Lago Paranoá.
Estão abertos os trabalhos desta reunião, que se
destina, hoje, a ouvir o Sr. Jorge De Gãulle, Presidente da SEEBLJ\; Fernando Oliveira, Engenheiro
e ex-Diretor da Caesb.
Convido os dois Depoentes a ocuparem lugar

à Mesa.
Estou recebendo uma correspondência do Sr.
Jorge De Gau1Je, nos seguintes termos:
'Tehdo sido convidado, através de telefonema, recebido da assessoria de V. Ex', a
comparecer perante essa Subcomissão, no
próximo dia 13, venho pela presente indicar
nosso Diretor, Erigenheiro Aoriano Tarcísio
Moncorvo, que deverá me representar no
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atendimento desse convite, tendo em vista
que, por razões de força maior, não poderei
__estar presente à reunião marcada.
Na certeza de estar devidamente representado ~ principalmente de contar com a compreensão de V. ~. renovo desde já rneus
protestos de elevada consideração."
Consulto aos Membros da Comissão se vêem
alguma inconveniência que o Sr. De Gaulle seja
representado pelo Engenheiro Aoriano Tardsio
Moncorvo; Ele me manda um offc!o dizendo que,
impossibilitado de estar aqui, se encontra em Belo
Horizonte, enviou como seu representante o Engenheiro Floriano Tarcisio Moncorvo.
O SR. RELATOR (Mauricio _Correa) -:-Queria
Ex" indagasse do rePresentante da empresa
se ele exerce funç:õ.es de diretoria e pode, inclusive, representar o Sr. JorSe De Gau1le.

sas de saneamento, e entre os principais clientes
podemos citar a Petrobrás, a Cemig e várias outras
empresas do conhecimento de todos.
A SEEBLA possui um escritório central em Belo
Horizonte e outras filiais em capitais como São
Paulo e Rio de Janeiro, onde foi o início da empresa, mas a parte operacional é feita em Belo Horizonte.
(Projeçiio.)

Dentre alguns projetas que a SEEBLA. tem realizado, podemos no sUde o Ribeirão Arrudas em
Belo Horizonte - temos esse projeto que visa
atender à defesa do meio ambiente, do sistema
viário. É uma obra complexa essa, a do Ribeirão
Al-rudas em_ Belo Horizonte.

q~_y.

O SR. FLORIANO TARCfSIO -

Eu sou um

dos sócios do Serviço de Engenharia Emílio
Baumgart Ltda. - SEEBLA, sou diretor da empresa também, Diretor de Planejamento, fui a pessoa que assinou os contratos com a Caesb na
ocasião.

O SR.
-Não vejo inconveniência
nenhuma em que ele deponha; se houver necessidade, na dúvida ...
O SR. PREsiDENTE. (PoiT.peu de- Sousa)·-0 nobre Senador Edison Lobão também?
O SR. EDISON LOBÃO- Nada a opor.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Então, o Sr. Floriano Tarcfsio Moncorvo vai fazer
sua exposição, inicialmente, e depois será interrogado pelos Membros da Çomissão.
Com a palavra o Sr. Floriano Tarcísio Moncorvo.
OSR. FLORIANO TARCfSIO...:. Exm, Sr.

(Projeção.)

Neste outro sllde, vemos uma estação de trata~
menta de água da Copasa, para Lafaiete.
(Projeçiio.)

Neste outro sllde, vemos a Estação de Tratamento de Esgotos em Belo Horizonte. Estamos
desenvolvendo o projeto de construção, que' em
breve será executado em Belo Horizonte.
(Projeçiio.)

Neste outro sDde, vemos interceptares de esk
gatos, que já é outro projeto.
(Projeçiio.)

Esta é parte ·da barragem Várzea das Flores,
que é um ·pouco similar à de Brasília, em que
a gente trabalhou numa parte de proteção am~
biental.
(Projeçâo.)

Este' outro sHde mostra um esquema do plano
diretor de esgotos entre Taguatinga e'Ceilândia.

Pies i:

dente da Comissão, nobres Senadores, demais
Membros da Comissão actUi presentes, Senhores
e Senhoras:
É com satisfação que recebemos a convocação
desta Corriissão para prestar alguns esclarecimentos com respeito ao problema da Caesb. lniM
dalmente, gostaríamos de passar, rapidamente,
alguns dados a respeito de nossa empresa, que
talvez não sejam do conhecimento de todos aqui
presentes.
A SEEBLA é uma emp"res~ ~rasileira de p~qj~~
tós, qUe--ror fundada em 1926, p€Jo ilustre Professor Erriílio 8aumgart, já fãleddo. É uma empresa
nacional, como eu disse, e Se: de"dica à parte 'dE~
engenharia de p-rojêtos, supervisão e gerel'l~ià
mento de obras. E, nestes longos anos de atuaÇão
da empresa, ela tem no seu acervo mais de seis
mil projetas, atuamos tanto no mercado interno
como no mercado externo, em alguns países da
-América Latina e da África, prestando serviços
voltados para essa área de engenharia.
Traba1hamos na parte de estudos, projetoS,'parecer~s. estudos de viabilidade, projetas detalhados, básicos, com predomiitãncia para a área de
serviços póblicos- saneamento é uma área fOrte
nOssa-, a área industria], e contamos com váriOs
clientes de porte, tanto no Brasil como no extenor.
Na área de saneamento, atuamos em pelo menos 15 das empresas de saneamento no País;
na América Latina atuamos em mais seis em'pre-

13to~

(Prqjeçtío.)

Este sllde mostra uma esÍ.aÇão elevatória da
Sabesp, em· $ao Pilulo.
(P[Ojeção.)

Isto aí é Serra Azul, uma estaç-ão de tratamento
de água, uma elevatória de água em Belo Horizonte.
(Projeção.)

Essa é .a central de _efluentes lctio da Bahia,
Cetrel, de _que também a SE.EBLA participou na
parte de elaboraç'ão dos trabalhos.
(ProJeçlío.)

É o vãJe do Acaraú, no Ceará, em que a sE:E:BLA fez o plano diretor de aproveitamento agrí-

cola.
(Projeçiio.)

Uma estação de tratamento de esgoto do Aeroporto de Confins.
{Projeção.)

O sistema de distribuição de água de São Luis,
no Maranhão.
(Projeçlío.)

Uma barragem de proteção da Nuclebrás para
rejeites radloativos em Poços de Caldas.
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Não sei se esclareci a dúvida do Sr. Senador.
(Projeção.)
Em 26 de novembro ·de 1981, a Comissão de
O SR. EDISON LOBÃO :_ Há unia enoiTõ.e
Esta é uma foto que ilustrai bem -a participação - Julgamento da caesb houve por bem contratar
a SEEBlA para executar os traba1hos que seriam
discrepância quantos aos valores do projeto. o
da empresa em vários projetas, a começar pelo
divididos
em
duas
fases,
ou
seja,
o
projeto
básico
da Mitra, que é no Rio de Janeiro, na Avenida
Presidente da _CAESB estima o projeto em torno
Chile, passando pelos prédios da Petrobrás, BNM e o projeto executivo.
de 140, 150bilhões de dólares; oUtras autOridades
Em
9
de
dezembro
de
1981,
a
SEEBLAassina
atuais da CAESB ou diretores anteriores não en~
DES e BNH.
o Contrato n~ 1.180, para a execução do projeto
centram meioS de cálculos que possam ir além
(Projeçilo.)
de arnpUação e adaptação-das EPfAS Norte-sul,
de 70, 75 bilhões de dólares. Como V. gs explica
para tratamento terciário, com a adição de produEste é o Aeroporto de Confins, que tivemos
essa discrepância?
a oportunidade de participar do empreendimento. tOs químicOs.
Em 30 de julho, a SEEBlA entrega à Caesb
O SR. FLOR-IANO TARCÍSIO - Vou solicitar
(Projeçiio.)
um projeto básico, referente a esse Contrato n~
a presença do Engenheiro Aluízio Carvalho que
1.180.
.
A Refinaria Gabriel Passos, da Petrobrás.
irá esclarecer melhor do que eu. Mas, corno eu
Em 12 de dezembro de 1982, a Caesb comudisse, nós temos uma metodologia a seguir, que
(Projeção.)
nica à SEEBLA a aprovação, pelo BNH e seu
é urna metodologia de pesquisa a cada orçamenA base de Santos, em CUbatão, da Petrobrás.
órgão técnico, que era a FEEMA. na época, do
to que se faz. Então, no orçamento básico, -no
projeto
em
questão.
projeto básico, foi feita uma pesquisa ampla em
(Proj'eção.)
Na época, de setembro/outubro de 83, a SEEtermos de mercado; posteriormente foi feita, num
Esta é a F1AT em Belo Horizonte.
BLA, após o recebimento da ordem de serviço
Projeto execUtivo, também "atendeilaO--à mesma
dos projetas executivos, apresenta à Caesb os
(Projeçilo.)
metodologia, urna ampla pesquisa de mercado
seus trabalhos finaiS.
para apresentar esses valores à CAESB.
O Estádio de Futebol de Uberlàndia, o Parque
Há uma série de documentações aqui, que, na
Gostaria, então, de pEidii ao Dr. A!Uíiio Carvalho
Sabiá.
medida em que for sendo necessário, terei o praesclarecesse o Sr. Senador Edison Lobão com
zer de esçlarecer os Srs. Membros da Comissão
(Projeçilo.)
mais clareza aL
-e demais presentes. Indago do Sr. Presidente se,
O Estádio da República dos Camarões. Ele não
no caso de haver necessidade, posso convocar
O SR. ALUÍZIO CARVALHO .:-:-_.Sr. Senador, eu
foi executado, foi só projetado.
alguns dos meus companheiros para esclareci- __ gostaria de colocar a seguinte questão. Essa permenta específico de alguma questão.
gunta tem <t sua _origem _[lo Jato da tentativa de
(Projeção.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) _" se comparar dois números, quais sejam, o valor
O Mineirão, em Belo Horizonte.
Pois não.
atual da concorrênçia da CAESB, recente, de JO
(Projeção.)
_- de junho de 1987; e os vahir-es, do péisSado, que
Ó SR. FLORIÂNO TARdSIO - Com isto, enderivam de um convênio assinado em dezembro
Este é S. Luiz.
de 1985. Este convênio teve a$ua origem baseada
cerramos a nosSa participação na contratação ela(Projeçiio.)
na concorrência anterior para aquisição de equiborada em 81, visando uma parte do programa,
que é a ampliação e a adequação das Estações
pamentos, que, como todos nós sabemos, não
O Hospital Geral de Rondônia.
de Tratamento de_ Esgoto do Lago Paranoá.
teve êxito, não conseguiu viabilizar-se e numa esti(Projeção.)
mativa de custo feita, à época, para as demais
Coloco-me __à disposição dos senhores, para
qualquer esclarecimento,
obras. E esse ponto é _que gostaríamos de ressaJO Hospital de Governador Valadares.
0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) _
tar, porque as estimativas de custo são realizadas
(Projeção.)
Podemos, então, começar, após essa exposição
à época que são necessárias, e naturalmente elas
Nossa sede operacional em Belo_Horizonte.
contemplam todas nuances E_<?lí![cas, flf!~nceiras,
rápida, as perguntas dos Srs. Membros da SubcoComo os ilustres membros podem notar, a em~ mis,são.
- econôrnlcas da época. Esse procedimento foi dopresa é diversificada, é uma empresa multidis~
Pergunto ao Senador Edison Lobão se tem aitado por nós em· jarleiro' de 1984, ·quando foi
ciplinar, que atua desde 1926.
guma indagação a fazer.
feito um orçamento que balizou a CAESB na obO corpo técnico da empresa possui cerca de
tenção desse convênio, e foi feito por nós tamO SR. EDISON LOBÃO - Pergunto a V. S•
bém, agora em março de 1987, servindo, portan800 funcionários, sendo 150-0e nível superior.
to, para orientar a CAESB, no sentido de poder
Um capitaJ social de quinze niilhões de cruzados se esse projeto, ajuízo de sua empresa, é conside ·
tomar as providências necessárias para alocar os
e, segundo uma revista especializada, nacional, rado o ideal para as condições do Lago Paranoá.
Ugada à área de engenharia, em recente edição,
O SR. FLORIANO TAR.CÍSIO- Respondendo
recursos necessários -à obra. E-estã é a grande
ela estaria posicionada em J49lugar.
ao ilustre Senador Edison Lobão digo que, ajuízo
rriissão, digamos assim, da estimativa de C!JStO.
Isto é apenas uma pequena amostra do que da nossa empresa, é o melhor, do ponto de vista
Essa estimativa de custo teria, como canseé a empresa que se dedica ao projeto - e que técnico. Foi exaustivamente estudado e fomos _qüência, outra fmalidade, que seria aquela de batifoi contratada pela Caesb para realizar os estudos, contratados para dar prosseguimento a relatórios
zar, na futura concorrência que adviria_ dessa esti~
parte dos estudos do programa de recuperação de técnicos mundialmente conhecidos e reconhe- ·_rnativa de custo,
05 orçamentos propostos pelos
do Lago Paranoá.
ddos. Parece-nos, a nosso juízo, que é um excelicitantes. E foi 0 que s_e sucedeu, uma vez que
Agora, passo a fazer uma pequena cronologia lente projeto para cá, atendendo perfeitamente
os orçamentos apresentados pelos licitantes se
das datas em que a SEEBlAcomeçou a participar às necessidades da Caesb.
__mantiveram perfeitamente compatíveis com
dos trabalhos da Caesb.
0.-.SR.EDJS:.ON LOBÃO- A Empresa cuidou
aquela estimativa de custo elaborada pela CE de
Em 1981, aSEEBlArecebe da Caesb um con~ tam~ém do orçamento da obra?
março de 1987, que serviu de orientação à
vite com o escopo básico de _elaboração dos pro0 SR FLORIANO TARdSIO --Cuidanios de
CAESB para providenciar os recursos necessájetas de adaptação e ampliação das Estações Norrios.
dois aspectos: um, a parte do orçamento básico,
te-Sul do lago Paranoá. Essa adaptação e essa
Gostaríamos, Inclusive, de deixar clarq·que l'lós
ampliação fazem parte de um programa de recu- -a nível do chamado pr-ojeto básico contratado.
Inicialmente, o contrato era amplo, contemplando
não temos na estimativa de custo poder de conperação de todo o lago, que contempla também
-g_projeto básico e o executivo, Contudo, no irúcio,
duzir o orçamento da firma proponente. A estimauma parte de interceptação e redes.
tiva de custo é um exercício praticado Por toao
Em 3 de noverribro de 1981, a -SEEBlA foi -fOi déiCia uma ordem de serviço somente para
o projeto básico, para o qual existe um orçamento
aquele que_tern conhecimento do projeto, e pode
contemplada. selecionada entre 21 empresas, 19
criar modelos genéricos. Já o orçamento é próbásico, que atende à determinada metodologia,
responderam ao convite da Caesb, 4 apresenmetodologia essa que também é mantida, quanprio de quem propõe, porque ele obrigatoriamentaram propostas como habilitadas, e em 3 de
te cdntempla métodos próprios, metodologia de
do, posteriormente, foi dada a ordem de serviço
novembro de 1981, a SEEBlA-eritfega a sua prodo projeto executivo.
execução, ele contempla, porque não, até o próposta.
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prlo nível de eficiência de cada empresa, podendo
dessa maneira haver uma oscilação entre vários
orçamentos de uma mesma concorrência. Temos exemplos desse fato em outras concorrên-

- b SR.-Eb!SON LOBÃO- Enquanto se mos·
traram as estimativas de 1984 e de 1987?

cias, até da própria CAESB, onde, entre vinte lici-

uma estimativa para obras civis e de uma estimativa para aquisição de equipamentos. Isto foi colocado em termos de UPC, porque, na época, era
intenção- da CA.ESB transformar essa estimativa
num pedido de financiamentO do VNH, da ordem
de 6 milhóes e 940 UPC. Esse- valor em UPC
oscila ao longo do tempo, porque derivaria de
uma concorr~ncia que foi aberta em junho de
83, se basearia num orçamento de janeiro de
84, mas sempre mantendo fiXo o valor de seis
milhóes, novecentos e quarenta e duas mil e qualquer coisa, em termos de UPC. Então, teria que
se passar esse valor de UPC para agora, o que
acho que não é exatamente o correto.

tantes, há uma oscilação de ate I 00%.
Por esta razão, não me parece razoável tentar
fazer essa comparação do preço. E, se _o_fizéssemos, forçosamente, teriamos que apelar para o
emprego de índices econômlcos, que, conforme

sabemos, são variados, diversos. Parece-me que
isso nos induziria a um erro, na medida em que
a variedade de índices permite, dependendo de
qual se tome por parâmetro, chegando a valores
diversos. Poderíamos chegar a diversos valores

para uma mesma realidade, o que não me parece_
correto em termos de engenharia. Poderíamos
até apresentar aqui uma tranparência, onde temos
diversos índices. diversos valores, para exemplificar o que estamos tentando colocar.
(Projeçiio)

Na transparência podemos observar que, tomando-se o dólar, OTN; Coluna 36, e INCC, chegarlamos, numa mesma época de junho de 1987,
a valores bastante diferentes confirmando o que
estamos tentando expor. Acredito que nesse aspecto tenhamos até o concurso do digníssimo
Presidente do Conselho de Economia de Brasília,
na exposição que tivemos a satisfação _ffe _ouvir,
onde S. & também reconhece essa adversidade
de índices,_ e através do exercício, em cima de
apenas dois deles, parece-me que a OTN e um
índice de confecções própria do Sindicato, conseguiu-se chegar a valores diferentes. Seria o caso
de se perguntar qual dos índices seria o correto,
se não existiria um menor ainda, ou se, por acaso,
não existiria uma maior ainda.

O SR. ALUÍZIO CARVAlJiO- A estimativa de

1984 foi composta, conforme afirmei, através de

O orçamento de 1987, que serviu de balizamento para_ a concorrência da 0\ESB, totalizou
um bilhão e setecentos milhões de cruzados, sem
C:onSider~r a parcela referente ao BDl, que seria
o Beneffdõ-de Despesas lndiretas, que poderia
ir até 55%, dentro do que era admitido, na época,
pelo BNH.
O SR. EDTSON LOBÃO -

V. S• poderia fazer

um esforço de cálculo, no sentido de nos dizer
s_e, em UPC, a estimativa de 84 foi da ordem
de sete milhões; em 87, em quanto isto importaria,.
traduzindo-se para dólar, uma coisa e outra, isto
é, as sete milhões de UPC de 84 e o cálculo

de87.
-O sR. ALUíZiJ CARVALHO-~ Pois não; Sena·
dor.
O Convêi"lio original, de seis milhóes, novecen(Projeção)
tos e quarenta e duas mil, seiscentos e oitenta
Inclusive, poderiamos tentar ilustrar um pouco
e três UPC, considerando-se em dezembro de
mais essa colocação, mostrando uma transpa85, representaria, em cruzados, quatrocentos e
rência onde pesquisamos o preço de dois equipanoventa milhões duzentos e quarenta e um mil
mentos comuns. em obras de largo emprego por
trezentos e vinte e seis cruzados. Isso traduzido
empreiteiras em qUalquer tipo de obra, inclusive
a dólar, à taxa de venda da mesma época, repre·
sentaria qualquer coisa na ordem de cinqüenta
essa, no caso, um caminhão Mercedes Benz, vase dois milhões de _dólares. Se fizermos a correção
culante, de uso corrente, necessário, imprescindesses quatrocentoS e noventa- milhões de crUza~
dível mesmo, onde, e.m 1983, pegamos o preço
real e fiZemos uma curva, trazendo para 1987.
dos à época, para a época da concorrênda, ou
Da mesma maneira, procuramos atualizar esse
seja, de junho de 1987 - e gostaríamos de usar
o Jndice NacioanaJ de Custo da Construção, que
custo, por méio deste preço, através de alguns
nos parece mais indicado e é um dos diversos
indicadores, quais sejam, !GP, IPC, INCC, e dólar,
índices disponíveis - teríamos o valor de três bie chegamos àqueles resultados que estão mostralhões_quatrocentos e vinte e quatro milhões, seis·
dos, onde se verifica uma diferença de 300% éntre
o preço real hoje, o que me parece inquestionável, centos e vinte e nove mil e seiscentos e oitenta
e três, o que transformado a dólar, na mesma
na medida em que se trata de um preço fixo,
época, ou seja, junho de 87, nos levaria a noventa
e o menor dos índices. Observamos ainda que,
e_ dois milhões, seiscentos e quarenta e dnco mil
em termos de dólar, isso equivaleria a uma variação da ordem de 270%.
dólares.
Sr. Seriador, a nOssa maneira de trabalhar nas
É conveniente dizer também, Senador, que, daduas ocasiões foi ~ volto a repettr - fazer uma
quela época em que foi montado esse convênio,
foram acrescidos aJguns serviços na atual concorestimativa de custo que procurasse embutir, em
rência, uma vez que a concorrência passou a ser
cada ocasião, as nuances e as circunstanciabi·
um empreendimento múltiplo, existem alguns
!idades do momento.
Por esta razão, não vejo como comparar um _ serviços que- nos- levariam, tais Como adminisnúmero com outro. Gostaria de frisar que os nostração de compra, a própria operação experimensos números são sempre em cruzeiros, na época,
tal das estações, que, no caso atual, se pensa
em sels meses, e, anteriormente, pensava-se sime em cruzados, agora, e não em dólar, porque
é um exercído simples de transformação de cruplesmente, numapré-operação por dois meses,
zeiros/cruzados atualizados o INCC, __como Já foi
talvez três, então, esses acréscimos nos levariam
a oito milhões, setecentos e sessenta mil UPC,
mostrado, e reduzidos a dólar, mostrando também uma oscilação bastante grande em dólar,
também, acrescendo aquele valor original do conse assim fosse considerado.
vênio.
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Fazendo esse mesmo exercício de transformar
os oito_ milhões, setecentos e sessenta mil UPC,
em dezembro de 85, em cruzeiros/cruzados, dariamos seiscentos e dezoito mil milhões, o que
representaria sessenta e dnco milhóes de dólares.
Reajustando esses valores, atualizando esses
valores através do !NCC, chegaremos a qtiarro
bilhões, trezentos e vinte e um milhóes de cruzados, em 10/6/87, data da concorrência, o que
transformado em dólar, à taxa da época, nos daria
uns 116 milhões de dólares, aproximando-se, portanto, dos valores reais propostos, o que confi·
gura, inclusive, uma oscilação razoável, dentro da
estimativa feita.
O SR. EDISON LOBÃO - Nesses cento e dezessels milhóes de dólares estão incluídos os equipamentos e a obra civil?
O SR. ALUÍZIO CARVALHO -

Estão, sim .

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Passo a palavra ao Sr. Relator, o nobre Senador
Mauricio Corrêa.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Gostaria
de saber do depoente, se foi a SEEBlA que projetou e orçou as obras das estações de tratamento,
cujo valor, em 1985, era de seis milhóes e trezenM
tos mil UPC.
O SR. FLORIANO TARCÍSIO-- Foi.

O SR. RElATOR (Maurício Corrêa)- Para esse
projeto, a SEEBLA confirma que seus projetes
e cálculos estavam corretos?
O SR. FLORIANO T ARQSIO -Estavam, dentro da metodologia adotada de fazer a pesquisa

a cada momento, o orçamento é básico, é do
projeto básico.
O SR. RElATOR (Maurício Corrêa) - Houve
alguma modificação significativa nas especifica·
ções técnicas para o projeto atualmente ücitado?
O S~ FLORIANO T ARdSIO -

Houve sim e

eu vou pedir ao Engenheiro Manoel Lucena ou,
então, ao Engenheiro Aluízio Carvalho fazer os
!=levidos_esdarecimentos do acréscimo.
O SR. MANOE[ LUCENA .:_A Primeira concorrência realizada,em 1983, previu Somente a aquisição de equipamentos. Hou~ uma mu_dança significativa de escopo e-talvez seja esse jogo de
fndices que está causando certa confusão, porque
essa concorrênci~ efetuada em 1O de junho de
1987, além dos equipamentos, as obras civis, o
tratamento de pessoal, pela firma vencedora da
concorrência, a elaboração de todos os manuais
de operação, a pré-operação e a opetaçâo experimental, com todos os ónus do custo de eletricl·
dade, produtos químicos e toda a guarda dos
equipamentos peJa firma construtora, tudo isso
inexistente na concorrência inicial.
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- E

o Sr.

teria condições de precisar, em termos percenM
tuais, qual seria esse acréscimo entreqima --cãilcorrência e outra?
O SR. fi\ANOEL LUCENA - Foi dito aqui mudança de seis mil e novecentos para oito, setecentos e sessenta milhões de UPC.
O SE. RELATOR (Maurídà Corrêa)- Não. Eu
estou dizendo em tennos de serviço. Seria qual
o percentual em tennos de aumento? O Sr. aca-
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bou de afirmar que ouve aumento, dai ;alguma
dúvida acerca das especulações que têm sido
feitas.
O SR. FLORIANO TARCÍSIO- Cerca de 30%.

O SR. RELATOR (Maurício Corrêa}_ ~ Ql.ltrª
informação que eu gostaria de obter do Depoente,
tendo em vista, pelo que vimos na_ demonstração
de locais onde a SEEBLA tem escritórios, .se em
Brasília os engenheiros, os técnicos, estão devidaw
mente registrados perante o órgão fiscalizador das
atividades proftssionais da engenharia civil, que
seria o CREA?
--

O SR. _MANOE L.UCENA- Sinl., esfamos.
O SR RELATOR (Maw:ício Corrêa) - V. S•
teria condições de dize._r quais seriam os enge-

nheiros que estão_ registrados e que se responsabi1izam por essas obras, por esses cálculos?
O SR. MANOEL LUCENA - Eu mesmo sou
registrado em Brasília, Existem outros engenheiros: Márcio Luiz Bandeira de Melo, existe o Manoel
Senra, cada um especializado. O Crea exige a
responsabilidade técnica em cima de especialidade. Então há o engenheiro-eletrlclsta, o engenheiro-mecânico, o· engenheiro-civil. São vários.

O SR RELA.TOR (Maurício Corrêa) - Os Sts.
Berck1ey - não sei se eu estou falando certo
-e Manoel OsvaJdo Senra, pertencentes ao quadro
da Seebla, participaram em maio/86 de uma Comissão que estudou o projeto e recomendou, para
baratear os custos e diminuir importações, a substituição do sistema de aeração difusa pelo sistema
de aeração mecânica. Por que isto ilão foi feito
na estação presente?
O SR MANOEL LUCENA- Embora tenha participado desta Comissão, a situação do Lago Paranoá hoje em Brasília, é uma situ_~ção que o pessoal que vive aquí aeve estar sempre temeroso.
A mudança de um projeto não é feita de um
dia para o outro. Um projeto do porte deste, para
se ter uma idéia, entre a assinatur<;~. do nosso contrato em_ 9 de dezembro de 1981, nós estamos
no fim de 1987, agora que estão se iniciando
as obras. Então, são 6 anos _e_ntre se mudar um
projeto ou fazer um projeto e passar para o campo
da realização das obras seria uma temeridade começar de novo, em vista da qua1idade atual do
Lago Paranoâ. O fenômeno ocorrido em 78, que
os Srs. devem muito bem lembrar, o boons de
algas, que causou uma espécie de temor aos moradores de Brasília,- nós, como responsáveiS _em
engenharia de meio ambiente, nos sentimos _no
devercívico de lutar para que o projeto que estava
pronto seja implantado, em face das atuats condições, porque, se não for tomada uma posição
sanitária rápida para o Lago Paranoá n6s teremos
problemas seriíssimos e esses problemas têm
que ser ponderados. E a solução que está pronta
para ser colocada na rua é a solução do tratamento terciário, bem estudado, um projeto que
irá satisfazer à melhoria da qualidade do lago e
já está. pronto, para serem iniciadas essas obras.
Então, em. termos de momento social, essas
obras têm que ser inicíadas o mais rápido possível.
Isso eu falo como engenheiro que sou de meio
ambiente, há mais de_ 20 anos, temendo a muw
dança irreversível da qualidade das águas do Lago
Paremo~.

O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -Essa r~e
rênda que fiz da aeraÇ:ão difusa e da aeração
mecâniCa, o Sr. poderia estender mais um pouco
sobre isso?
-ci SR. MÂNÜEL LUCENA - Sim. O processo
adotado para o tratamento em Brasília, para o
tratamento terciário, envolve antes um tratamento
se-cundáMõ, que pode Ser feito por adição de oxigênio, quer seja por aeradores superficiais, ou
seja por compressores centrífugos que fornecem
ar, através de bolhas porosas. Todos os processos, ambos funcionam bem. Quanto à mudança
de um para outro, existem téCnicos que gostam
de_ um e técnicos que gostam de outro. E em
-termos de custo de investimento, o adotado hoje,
a aeração_ difusa, é um pouco mais caro, mas
em termOs de eftciêhda é muito mats eficiente
do que outro. Então, nós estamos trocando um
custo pequeno de investimento inicial, contra uma
eficiência de um tratamento p·or toda a sua exis~
tência.
O SR. RELA.TOR (Maurício Corrêa) - Os Srs.
José Aluízio Henrique e Manoel Osvaldo Senra,
funcionários da Seebla, participaram como membros da comissão de licitação. Como esses técnicos, representantes da Seebla e responsáveis pelo
orçamento que levou à aprovação de uma lei do
Senado para viabilizar a obra, aceitaram um aumento tão brutal como afirmou o Presidente do
Tiibunal--ae Contas do Distrito Federal? Deu para
entender?
O SR MANOEL LUCENA • Sim, Senador.

O SR. RELA.TOR (Maurício Corrêa) - De certa

forma,

a· Sr. já deú a resposta.

O SR. fY\ANOEL LUCENA - Eu acredito que
a resposta à pergunta de V. Ex" está coótida no
que eu expus anteriormente.
O SR. RElATOR (Maurício Córrêa) --No finãl,
Võii faier uma última pergunta, que var Cciinpletar
isto, de modo que abro mão desta pergunta.

O SR. MANOEL LUCENA - Pois não, Senador.
O SR. RELA.TOR (Maurício Corrêa) -A Seebla,
como projetista da obra e participante da licitação,
não se sentiu impedida moralmente de elaborar
O Rima?
O SR. ALufzJO CARVALHO - Pelo que eu sei,
foi a ~presa Seebla que elaborou o Rima.
OSR. FLORJANO TARC(SIO ·Vou, dar a palavra

_para o Sr. Manoel Lucena.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - Porque,

se fosse negativa a resposta, evidentememte que
inviabilizava o projeto.
O SR. MANOEL LUCENA • Correto. O Rima

- Relatório de Impacto Ambiental, surgiu através
da legislação do Conama de 23 de janeiro de
86, e para projetas novos, uma legislação nova.
E esse projeto de tratamento terciário de Brasília,
com remoção biológica de nutri~ntes e .;tplicação
de produtos quimico_s_,_ já tinha sido submetido,
oa época, à legislação vigente no País, ou seja,
a Secretaria de Meio Ambiente, a Sema, que delegava a órgãos estaduais- no caso do Rio de JaneifO Feema; São Paulo Cetesp; Belo Horizonte Ceteq- a atribuição de aprovar os projetes de engenharia sanitária, na época, quando foi feito esse
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projeto, ele foi envia_çlo ao BNH. foi analisado pela
Feema, que era o órgao técnico, e aceito tecnicamente, ou seja, era um projeto aceito em termos
ambientais pela legislação vigente. Surgiu, após
a concorrência, um pedido para satisfazer a legislação atual, embora tivesse discutido isso com
o prezado Colega Paulo Nogueira Neto, que um
projeto pronto, no meu ponto de visto, não exigiria
Rima, porque o Rima, como a própria legislação
atribui em seus artigos, deve ser elaborado quando do seu desenvolvimento.
Mas o Rima foi feito e ficou categoricamente
difirUdo que o projeto é o melhor para Brasflia,
não causa problemas ambientais de barulho, nem
odor, nem de transtorno à população. Ele é facilmente um processo operá,vel, hoje, já pelos próprios técnicos da Caesb. El~s já operam a Estação
da Asa Norte com ~sse processo·-~ o tratamento
terciário adaptado - com rendimentos excelentes.
A passagem das aiuais estações para as suãs
adaptações e aplicações deiltrO da tecnologia que
o projeto prevê, não causará embaraço algum
em termos de eficiência. ~ 1.,1iTI prOjeto Yõtalmente
dominável e já de dorrúnio__dos técnicos da

CAESB.
O SR RELA.TOR (Mauócio Con:êa) - O Dr.
James Bamard, autor do processo de tratamento
projketado pela SEEBLA.. impõe várias restrições
ao aumento populaciona1 para o bom funcionamento das estações. A SEEBLA. sabe que já foi
aprovado, em maio de 1987, o adeosamento Lúcio Costa, que prevê mais de 1 milhão e 800
mil habitantes? Esse exame foi feito?
O'SR. MANOEL LUCENA-~A SEEBLA conhe·

ce, mas esse projeto foi feito, ria éPOCa, através
de estudos do PEOT, em que se estabelecia para
o Plano Piloto uma população em tomo de 800
mil habitantes_. É lógico, Senagor, que os proble. mas de _engenharia têm que ser ana1lsados em
função da êpoca. V. Ex" como homem público,
muito bem conhece a evolução da energia elétrica
no País. Construiu-se, primeiro, Três Marias, construiu-se, depois, outras usinas hidrelétricas e somente alguns anos atrªs se fez ltaipu.
.. Então, o momento atua1 é que exige as obras.
Se formos esperar por uma definição global do
Projeto Lúcio Costa, em termos de assentamento
populacional, para rever um projeto de tratamento
de esgotos de Brasília, acho que estaremos caindo num erro muito grande, porque estaremos
condenando o lago. Conscientemente.
lado - só terminando a minha explanação -,
Por outro lado- só terminando a minha explaw
nação ..:...._, eu gostaria também de dizer que o
projeto Lúcio Costa de- adensamento, se não forem tomados cuidados maiores, não só no tratamento terciárto de toda essa população, resolveria
o problema do lago, porque existe _a ocupação
do solo, o problema das águas pluviais que se
vão _dirigir diretamente ao lago. Então, ao se analisar esse projeto de ampliação, dever-se-á tomar
muito cuidado. Não só pela parte de esgotos,
como pela fase impermeabilização do solo, com
as novas vias, com as novas velocidades de águas
de escoamento diretamente do lago, os novos
terrenos gramados, os novos fertilizantes que vão
ser lançados.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- A nossa
j:jreocUÇiação se centra no fàto de que o aumento
populaclona1 dessa ~cia do Paranoá é l~e_ver-
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sível, na medida que presenciamos conflitos de
toda natureza impostos por uma enorme deman-

da de moradia. E acreditarrios que não há Gover-

no algum, por mais relapso que seja, que não
tenha essa preocupação. Tem os, em BrasiJia, problemas seri.íssimos de habitação e cremos, seguramente, que o adensamento populacional nessa
jurisdição da bacia do Paranoá acontecerá, quer
seja o ano que vem, quer seja daqui a três anos,
mas inevitavelmente ele virá.

Temos aqui a vila do Paranoá -não sei se
V. K• mora aqui, o Sr. deve conhecer bem esse
problema -

a Vila Planalto, outros núcleos que

estão crescendo aqui, inclusive à localização de
conglomerados humanos que foge ao poder de
polícia do Governo. -Quer dizer, são fatores <.JUe
endossam essa perspectiva tenebrosa, perversa,
do futuro. Daí a pergunta que lhe faço: V. S' não
acha que, em uma obra orçada nesse montante,
a opção escolhida sobre o sistema de tratamento
não seria uma espécie de imprevisibilidade e até
de desperdício do dinheiro público? No instante
em que essas perspectivas se avizinham, com
nítida percepção para qualquer um que mora
aqui, V. -s~ não acha que é um gasto desnecessário, sobretudo porque vários qu_e aqui depuseram nos exibiram farta argumentação de que o
sistema maJs prático, mais ecoilômico e mais segwo, seria o da exportação dos esgotos, e não
o sistema adotado e imposto pelo Governo do
Distrito Federal? São esSaS" as indagações que
eu faço a V. 8' e gostaria que, com o seu juizo
técnico, fossem esclarecidas.
O SR. FLORIANO TARdSIO- Primeiro, acho

que nós temos que viver o momento presente.
O momento presente é o do estado do lago Paranoá. Então, temos que resolver esse momento
presente. É lógico que o custo da estàção para
tratamento terciário para 750 mü habitantes estaria embutido também num custo para 2 milhões,
3 milhões_ de habitantes; iria custar muito mais
do que os 100 milhões de dólares, os 125 milhões
de dólares,
Nós estamos é antecipando a solução de um
problema. Uma vez definido onde será o assentamento, será feito um novo plano-diretor de esgoto
de Brasília, novas soluções serão adotadas, serão
implantadas. Entendo que nós não devemos esperar isto, devemos atacar o problema dos 750
mil habitantes, porque esses 750 mü habitantes
continuam sendo 750 mil dentro de 3 milhões,
e eles são os causadores do problema atualmente.
Com relação à exportação, se V. Ex' me permite,
eu gostaria de mostrar algumas transparências.
(ProjeçAo)

O problema de exportação do esgoto de Brasília, definido através de relatório, não foi _estudado
pela SEEBLA Engenharia, conforme o escopo
do trabalho de descontaminação do lago Paranoá
pela nossa empresa, que se prendeu a um escopo
definido de tratamento terciário, com -aplicação
de Produtos químicos, e remoção de nutrientes.
Em face_ das questões que foram surgindo, ilós
estudamos o que seria essa exportação.
A firma SERETE SIA estudou em 1979, oito
alternativas sobre as quais o colega Fernando Oliveira falará com maís profundidade, em que se
previam quatro alternativas de tratamento na bacia e exportação, e quatro estudos de exportação
de esgoto bruto e tratamento fora da bacia. Ora,
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na simples observância deste fluxograma nota-se
o segúinte: o tratamento terciário hoje, os esgotos
do Plano Piloto convergem para este ponto onde
está a Asa Sul, convergem para este ponto onde
está a Asa Norte. Ou seja, todo o sistema de infraestrutura de redes interceptoras, estações elevatórias, conduz já a pontos definidos. O tratamento
terciário sendo implantado no local, somente am·
pliará as estações no local existente e lançará diretamente no lago, dentro da qualidade prevista para o- tratãmento terciário reCuperar gradativamente as qualidades da água do lago Paranoá.
(Projeçiio,)

No caso de exportação o que deveria ser feito?
Como todos 0s esgotos chegam aqui, na Asa
Sul e na Asa Norte, essa alternativa qu"e estou
colocando aqui foi a -alternativa selecionada pela
firma SEREfE como a melhor entre as oito. Então, de que constaria? Reversão dos esgotos da
extremidade da Asa Norte até um ponto central;
reversão_ dos esgotos da Asa Sul até um ponto
central, construção de_ algumas estruturas tipo
chaminé de equilíbrio, algwnas caixas especiais,
transporte subaquático, através do Lago Paranoá.
Existe_aqul um divisor de badas, há a Bacia do
Paranoá, a bacia do São Bartolomeu, e deveria
ser contruído- um túnel com dois quilômetros e
meio de extensão,.depois, então, seria construída
a estação de tratamento de esgotos a nível secundário para tratar os esgotos de 800 mil habitantes.
Esse esgoto tratado, se não retirado desse local,
iria cair no futuro Lago São Bartolomeu, _ou__seja,
causando o mesmo problema para o lago. Dev~
ria, então, ser exportado do Lago São Bartolomeu
de que maneira? Através de uma tubulação suba. ~ca, lançando após a barra"gem. _ _ _
Ora, meU caro Senador, 'vendo essa extensão
de obras, nós temos hoje o sistema existente que
seria ampliado e adaptado, lançando nos atuais
pontos de lançamento e terminou a obra. No sistema exportaÇão, seriam desativadas as atuais instalações da Asa Norte e da Asa Sul, seriam implantadas estações elevatórias, emissários, reversão
dos esgotos para um ponto central, uma travessia
subaquática do Lago Paranoá. Após essa travessia, seria construído um túnel na extensão de dois
quüômetros e meio e construida uma estação
__de tratamento de esgotos a nível secundário e
em aeguida, feito um emissário subaquático para
a travessia do Lago São Bartolomeu.
Pela extensão das obras a serem implantadas, vê-se
que são obras de difícil execução e que ainda não
foram orçadas. Esses_ números que estão aqui. são
estimativas de custo, porau~ não se tem ainda
um ·projeto a nível executivo dessas obras. Foram
simplesmente estimadas em função de relatório
a nível preliminar. Quando se entrar a fundo, detalhadamente, em um projeto executivo de um túnel
de travessia subaquática, com certeza absoluta
esses custos serâo muitp mais elevados do que
esses números que estão aqui, quando forem
realmente orçadas essas obras.
Então, é uma solução c;fe obras de grande porte
e de. difícil execução. Por aí pode-se ter uma idéia
de que a facilidade e a, rapidez com que vamos
implantar a obra, está prevista a implantação das
EstaçõeS Norte-Sul para 33 meses, por quê? Porque situam-se em próprios da CAESB, não há
problema de desapropriação, não há problemas
corno os que teremos aqui, numa estação secun-
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dária, que teremos que levar energia elétrica, nas
elevatórias teremos que levar energia elétrica, fazer estrada de serviço, uma série de obras_ para
i_niçiar a despoluição, levariam anos, fora a execução do projeto a nível executivo.
Então, no momento em face de todas essas
circunstâncias, o tratamento terciário, a meu ver,
é a melhor solução para Brasilia.
O SR RELATOR (Mauricio Corrêa)- Falamos,
já em duas oportunidades, sobre o aumento das

horas - entre a sessão passada e a presente
sessão-; justificado pelos Técnicos c_omo acréscimo de mão-de-obra, de material, de equipamentos.
Como temos já vários materiais, várias informações colhidas, uma grande parte exatamente em
cima desse awnento não justificado; como a nos-sa posição aqui é exatamente a de buscarmos
a verdade, esclareceras fatos, não se pode estabelecer um juízo a priori sobre o objeto da instalação dessa ComiSsão; de modo que eu gostaria,
em primeiro lugar, de formular a seguinte pergunta: V. S• teria condições de instrumentalizar, precisar, ainda que seja nos itens principais, quais foram os acréscimos? Em não sendo isto possível,
V. s~ teria condições de deixar aqu~ para a Comis-são os dados técnicos que comprovam o aumento, item por item, da avaliação passada com a
presente?
Não sei se os Senhores entenderam a minha
preocupação.
O SR FLORIANO TARCfSIO -_Entendemo"s,
sim.
No momento, Senador, toma-se difícil atender,
item por item, como V. Ex" cólocou, por falta de
material, mesmo porgue nós viemos aCJ!li para
esta reunião sem saber exatamente quais seriam
os questionamentos principais. Deduzimos apenas pelo que já vimos a respeito do assunto.
De qualquer forma, gostaria de colocar que
a análise, item por item, foge um pouco do contexto da própria licitação.
Voltando à estimativa de custo, onde foi estabelecido um valor que poderia balizar as propostas
dos licitantes, acho que esse é o enfoque que
deva ser dado à questão, porque o próprio orçamento, como já disse, que é um exercido próprio
daquele que propõe, permite alterações internas
que levam, inclusive, a valores diferentes entre
uma proposta e outra.
~
Citei o exemplo de uma concorrência de 20
participantes com oscilações de até 100%. Então,
creio que se _deve ater ao preço final obtido na
composição do orçamento do proponente, na
medida em que ele contempla os diversos itens
dentro da sua própria capacidade operacional,
da utilização de custos, da sua até ineficiência,
se fosse o caso.
Poderíamos, futuramente, deixar na Coffiissão
os dados que nos foram solicitados.
O SR RELATOR (Maurício Corrêa) - (Fora
do microfone) -Agradeço porque esta é uma
questão realmente importante. Se não por possíve1 termos ítem por item, pelo menos as razões
que fundamentam· esse acréscimo em relação
ao preço anterior.
Por último, eu indagaria ao Depoente se a Empresa SEEBl.A tem realizado obra em BraSJ1ia.
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O SR. FLORIANO TARdSIO - Nós projetamos, nós não raalizamos obras. Em Bras.ma, te-

mos feito_ algumas obras.

O SR. RElATOR (Maurício Corrêa)- Gostaria
de_saber se no atual Governo do Distrito Federal
esse é o primeiro serviço que a Empresa ·celebra,
isto é, se de 1985 para cá. quando o atual Governador tomou posse a Empresa promoveu outras
obras com o Governo do Distrito Federal.

O SR. FLORJANO TARC(SJO- Não me recor-

do, não; aqui, em BrasíJia, no Distrito Federal,

não.
O SR. RELA.TOR_(Maurício Corrêa) - Esta é
a primeira que se celebra, de abril de 1985, até
hoje, com o atual Governo?

O SR. FLORIANO TARdSIO -Fomos convo·

cados para fazer uma reavaliação de orçamento,
dentro de um contrato assinado na gestão anterior.

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) - Quer
dizer que não houve concorrência para a SEE-

BlA; ela havia participado do trabalho anterior.
O SR. FLORIANO T ARdSIO- É um continui·
dade, é uma solicitação baseada no contrato pertencente à própria CAESB. Eu gostaria até de
ler, se for o caso, uma carta de um antigo funcicr
nârio de gestão anterior em que ele faz solicitação
desse cunho, e ele coloca até bem claro, às vezes,
sem ônus para a própria CAESB.

O SR. RElATOR (Maurício Corrêa)- O Relatório de Impacto ao Meio Ambiente foi feito pela
FEEMA?
O SR. FLORIANO T ARCfSIO -

Foi.

O SR. RELATOR (Maürício Coriêa) ...::.... -Houve

algum ônus? Houve uma contração de natureza
pecuniária com a
dativo?

empres~

ou foi um trabalho_

---O FLORIANO TARCfSIO - Foi um contrato
especificamente a RIMA, ou há outro trabalho lá?
Vou passar a palavra para o Manuel Lucena, porque ele ...
O SR. MANUEL LUCENA- (Fora do micro-

filme)- ... na fase de elaboração dos documentos
do edital de concorrência. Então, fomos contrai.aCOs-espedfiCaiTiente Pela CAESB para elaborar
esses documentos.
O SR. FLORIANO TARCÍSIO- Nesta fase ago·
ra?

O SR. MANUEL LUCENA - Nesta fase agora.
lsto serviu de caminho para ir ao Banco Mundial,
ao BNH, à Caixa Econômica; em todo esse pericr
-do, temos um contrato específico para isso.

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) - Gostaria
-de requerer ao Sr. Presidente que o representante
juntasse esses documentos à Comissão. Se hou-ver qualquer dúvida, V. Ex" diligencie no sentido
de oficiar, na forma da lei, ao Governador, para
que forneça à Comissão esses eleme_ntos.
O SR. .MANUEL LUCENA mas podemos fornecer.

Não temos aqui,

O SR. RElATOR (Maurício Corrêa)- Não tenho mais nada a acrescentar por ora e agradeço
aos depoentes a g_entil presença, a maneira cavalheiresca e educada com que prestaram seus deO SR. FLORIANO TARdSIO - Não, Senador.
poimentos, embora, às vezes. nem sempre conInclusive houve, até, na mesma época antiga, decordemos com algumas posições, como a sua,
sajuste no reajustamento de preços; foi por quespor exemplo, com relação à preocupação do pretão de ordem de serviço, tempo de ordem de --sente. Se estivéssemos preocupados só com o
serviço...
preSente, seguramente teríamos evitado a radiaO SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - O Sr.
ção atômica ou radioisótopa.
teria algum constrangimento se deixasse aqui
com a Comissão _a cópia de seu contrato com
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) o Governo do Distrito Federa]?
Então, só restá à Presidência agradecer ao Dr.
Floriano Tarcísio e à sua brilhante equipe de ComO SR. FLORIANO TARdSIO- O de 1981?
panheiros da SEEBLA pela colaboração trazida
Não o tenho aqui.
aesta SUbcomissão, e manifestar a expectativa
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -Ou outra de que, tão cedo quanto possível, nos remeta
adição ao contrato. Cláusulas que modificavam
esse material solicitado pela Relataria. Muito obria primeira.
gado a todos. (Pausa.)
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - E houve
algum ajuste ou reajuste de preços com relação
ao seJViço passado com o presente?

O SR. FLORIANO TARCfSIO- Não temos adi·

tive disto, não. Temos ülila carta, em que é feita
uma solicitação de uma gestão anterior. É uma
carta datada de 3 de fevereiro_ de 1983, em que
há uma mudança de conceito entre o que foi
recomendado pela FEEMA, pela CAESB, FEEMA
e BNH, que era um tipo de sistema de contratação
em tum key. Em 3 de fevereiro de 1983, numa
gestão anterior, foi feita uma solicitação de uma
mudança de comportamento para um novo tipo
de contratação. Nessa carta, foram solicitadas algumas alterações e alguma complementações
quando o projeto executivo estava em desenvolvimento. Foi solicitado, até, que fosse feito isto
sem ônus. Então, não temos, quanto a esta parte,
nas estações de tratamento, contrato aditivo para
esta gestão de agora.
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Agora vamos ouvir o depoimento do Dr. Fernando M. de Oliveira, Engenheiro e ex-Diretor da
CAESB. S. s~. de acordo com a metodologia que
temos adotado, vai fa~er sua exposição inicial e
depois ficará à disposição dos Membros da Comissão para o interrogatório.
Com a palavra o Dr. Fernando Oliveira.
O SR. FERNANDO OUVEIRA- Sr. Presidente
da Comissão do Destrito Federal no Senado, Senador Me ira Filho, Sr. Presidente da SubcOmissão
no Senado, Senador Pompeu de Sousa, demais
membros da ComisSão,- Seriadores Edison Lobão; Mauricio_ Coriêa, minhas senhoras e meus
Sehhores:
Atendendo a convite desta Subcomissão do
!?~-s~ito federal, gostaria de dizer que aq~ campa-

reço na condição de Engenheiro e ex-Diretor da
CAESB, para mostrar a base histórica das prirlci·

pais decisões tomadas sobre a questão, bem como trazer aos Srs. Senadores algumas reflexões
sq!Jr.;;: __ importantes pontes para as futuras deci·
sões.
Meu envolvimento com o assunto data desde
1974, quanâo recebi convite para criar e gerenciar
uma equipe para conduzir um programa de recuperação do Lago Paranoá. No período de 1974
a 1986, tive o prazer e a honra de coordenar
os trabalhos mais relevantes sobre o assunto, o
que me permitiu constatar que o problema do
Lago Paranoá é dos mais complexos na enge-nharia sanitária, além de sua solução estar associada a elevadíssimos inVestimentos.
Çomo veremo!fao _tpngo da exposição, esses
problemas poderiam ter sido minimizados, ou
mesmo evitados, se medidas acauteladoras tivessem sido tomadas por ocasião da constrUÇão da
cidade. Por outro lado, uma determinada obra
de engenharia que no- passado poderia ser adequada ou conveniente para corrigir problemas
ambientais, poderá, no momento, n_ão levar a solução alguma ou mesmo ser associada a fracassos, tanto rriais quando se deve levar em conta
a- rápida mudança do meio ambiente físico e do
avanço tecnológico. Decisões sobre obras de tal
magnitude, tomadas em bases emocionais ou
mesmo sem a indispensável transparência, deVerh ser -evitadas, não só por motivos técnicos,
mas principalmente por motivos econõmicos e
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Eu pediria licença à Presidência da Mesa para
fazer a exposição percorrendo esses cartazes que
estão afiXados na parede e pediria um microfone
para assim fazê-lo.
.; .
É bom que fique claro que esse problema do
Lago Paranoá não é um problema único de Brasília, não ê um privilégio do Lago Paranoá, é a
tendência_ natural de todos os lagos e uns ocorrem
com maior rapidez e outros com menor rapidez.
No caso de Brasília, o Paranoá é um caso que
tem sido citado academicamente como um
exemplo de uma eutrofllélção, que é o nome técnico que teríamos que dar a essa questão do Lago.
Ele ocorreu com uma rapidez fantástica e isso
se deve a medidas pouco acautelatórias adotadas
durante a construção de Brasília. As causas são
as mais diversas, remontam desde a barragem
com-o seu enchimento, aliás, antes mesmo disso,
porque se projetar um lago numa região urbana
em que a cidade está numa região acima do Lago,
tudo que ocorre naquela bacia, naquela área urba- na, o lago recebe todas as conseqüências, todos
os detritos etc. _
Como eu dizia, já um pouco antes de 1960,
em tomo de 1957, 1958, por aí, vários-técnicos
alertaram para o problema que teria o Lago Paranoá no futuro, porque, num congresso de engenharia sanitária que ocorreu, foi feita uma exposição sobre o esboço do projeto da Capital da
Repútilica e os sanitaristas anteviram que haveria
problemas, uma vez que o Lago estaria a jusante
da ddade, ele seria o escoadouro de todos os
detritos da cidade.
Com relação ao problema, como falei, teríamos
que nos reportar desde o início da cidade, em
que houve o barramento, em que foi feita a barragem, toda a vegetação que havia na região de
~nunda!~O: não foi removida, es~ el? __ ~ecompo-
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siçáo até hoje. Depois disso houve um fator, indu~
si :e muito importante, que foi o problema que
veio com os crescentes lançamentos de esgoto
ao longo da história de Brasflia. E,aqui acho que

é importante um fato histórico que aconteceu:
o Dr. Israel Pinheiro, um homem-de uma personaK
lidade multo forte, ficou preocupado quando lhe

apresentaram a solução de exportar os esgotos.
Naquela ocasião já próximo ao enchimento da
barragem, houve uma certa pressão aos poderes
públicos no sentido de, pelos menos. minimizar
alguns problemas que já estavam evidentes. E

um desses problemas era o de lançamento de
esgotos. Havia um emissário que passaria por
aqui, e o Dr. lsrae1 Pinheiro ficou com receio que
esse emissário não ficasse pronto a tempo e com
isso a barragem não pudesse ser f~chada dentro
do cronograma que se tinh<': estabelecido para
a inauguração da cidade. Então, ele pediu que
fosse adotada outra solução e a solução que se
viu. já que não se poderia exportar os esgotos,
seria colocar duas estações de tratamento, que
originaram, inclusive, os maiores problemas do
Lago Paranoá. Em 1963, foi coilstruída a Estação
Sul. Em 19-67, for éo:r'istruída a Estaçãõ~ l'lorte.
Começarani a surgir mais pi6blemas, que o Lago
iria ficar num nível com o qual a cidade não wcferia conviver etc. Mas havia outras fontes de poluição também de relevância, que são os adubos
lançados na região agricultável da Bacia do Lago.
Vem uma chuva e tudo isso vai para dentro do
Lago. Detritos de toda a natureza são carreados
pelas águas pluviais: óleos, graxas, lixos etc. Podese ter certeza de que com a chuva o destino da·
quilo é o Lago. Quais são as conseqúénC:ías que
existem por conta desse elenco de fontes? Uma
delas é a contaminação do Lago, principalmente
decorrente do lançamento de esgotos. Isso inviabiliza o Lago para a recreação. Num contato primário com o Lago, qualquer pessoa pode contra-ir várias doenças, entre elas a esquistossomose. Um outro problema que está associado pela
grande quantidade de matéria orgânica decorrente desses lançamentos é a chamada eutrofização. Não consegui um outro termo que pudesse
expressar melhor Isso. A eutrofização nada mais
é do !=JUe a superalimentação de uma massa líqüida. E um fenômeno típico de lagos que ocorre
numa água parada, que na medida em que vai
recebendo essa quantidade de matéria orgânica.
Se esse lançamento fosse feito no solo, nós teriamos o cresdmento de plantas. Seriam mangueiras, eucaliptos etc. No caso, se está lançada dentro
de uma massa liqüida represada, como é o caso
do Lago, o que vai gerar são algas. Até um determinado nível, é bom, porque servem de alimento
para os peixes e o homem corrie o peixe;_ então,
é uma fonte até de proteínas. Mas, na medida
em que vai superalimentando o Lago, a quantidade de algas que vai criando chega a concentrações bastante elevadas e perde-se_ a coexistência pacffica entre elas. Ocorre, então, o que
se chama de deseqUilíbrio ecológico. Há uma floração de algas. Elas vão para a superficie, entram
em decomposição. Ao entrar em decomposlção,
es insuportáveis. A evolução disso é a seguinte.
Na medida em que vão entrando em decomposição, elas vão retirando o oxlgênio da massa líqüida dísponível do Lago, ocorrendo até colapso em
termos de mortandade de peixes. Como exemplo
disso nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde
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várias vezes por ano tem95 lido nos jornais sobre
o problema da mortandade maciça de algas. Então, esse problema de eutrofização é muito sério.
Outro problema que nós temos é a erosão e
o assoreamento, decorrentes das áreas urbanizadas. O pessoal vai tirando a camada vegetal
do solo e isso torna o solo erodível e facilmente
carreado para o Lago, cada vez mais reduzindo
o seu volume. É claro que, se projetarmos todas
essas conseqüências, se nada for feito, rapidamente o Lago pode-se transformar num pântano
e isso vai_ acabªr com o Lago.
Os estudos mais relavantes que ocorreram datam de 1969. Foi contratado o FESB, o _atual
CETESB, uma empresa de meio ambiente do
Estado de São Paulo. A principal conclusão a
que se chegou é que o fator limitante para o
crescimento dessas algas é o nitrogênio. Nesta
ocasião, é importante esse fato, Porque depois
nós vamos chegar à conclusão de que essa assertiva estava errada.
Em 1970, nós contratamos uma empresa, a
PI.ANtDRO que hoje já não existe mais, hoje _é
a Sondotécnica1 _que fez o plano-diretor de água
e esgoto do Distrito Federal. Ela recomendou a
exportação, -mas esse estudo foi muito qoalitativo,
ele colocava algumas preocupações com relação
à carga de esgoto e recomendou a exportação,
que deviam exportar os esgotos.
Na verdade foi no find de 1974 que o Governo
do Distrito Fe-deral começou a se preocupar com
o Lago, porque já apresentava coloração bastante
esverdeada, com algumas significativas concentrações de algas. Decidiu, então, criar uma equipe,
ceita infra-estrutura que levasse à frente um programa de recuperação do Lago. Contratamos a
mesma Planidro para detalhar um pouco mafs
os estudos que havia feito no plano--diretor. Desse
trabalho, avulta como da maior importância um
completo -levantamento sanitário da bacia, com
identificação de matadouros e com uma série
de fontes poluidoras significativas. Na questão dos
esgotos sanitários, a Planidro tem duas alterna·
tivas: exportar os esgotos ou tratá~los a níveis terciários e jogá-los dentro do Lago.
É bom que fique muito claro, e daqui para
a frente acho que não é preciso repetir que, com
relação à questão da exportação, nós não estamos
transferindo o problema daqui para o Estado de
Goiás ou para qualquer outra bacia. Até pela própria legislação Isso é proibido. Quando se fala
em exportação de esgoto é fazendo um tratamento adequado em função do corpo receptor
qUe nós-temos, que no caso é o São Bartolomeu.
Parece-me relevante colocar um pouco o conceito do tratamento terciário. Temos três níveis
de tratamento de esgoto: o tratamento prtmário,
o tratamento secundário e o tratamento terdário.
O tratamento primário nada mais é do que a retirada de solos grosseiros, trapos de panos, pedaços
de madeira, óleo, graxas, areias, etc. O tratamento
secundáiiO, além de fazer isso, também retira matérias orgânicas ,que vêm nos esgotos. O tratamento terciário, álém de fazer aquilo que o primá·
rio e secundário fazem, também rerriove o nitrogênio e fósforo. Isso é importante para algumas
considerações que vamos fazer à frente.
A questão de ser primário, secundário ou terciário, só assume a importância na medida da definição do corpo receptor que vamos ter para receber
esse_ afluente._Se tivermos um mar, um oceano,

como é o caso do Rio de Janeiro e outros exemplos, é só fazer um estudo das correntes marinhas
e ver a partir de que poõto as ondas não vêm
mais para o continente e vão para o alto-mar.
É só jogar os esgotos e jogar dentro de emissários
submarinos de 4,5 quilômetros de comprimento,
e jogou lá, não predsa de tratamento, não precisa
de nada. Mas, se temos um rio que tem uma
capacidade de depuração menor, predsamos fazer um pré-tratamento, ou um tratamento de tal
forma que o rio possa receber aquele remanescente que saiu do tratamento. É a compatibilidade
entre aquilo que o corpo receptor pode receber
de poluição e o tratamento que estamos fazendo
no sentido de minimizar os efeitos ecológicos desse rio. No caso, se temos uma situação como
a de Manaus, que tem um rio imenso, o rio Amazonas, joga-se o esgoto bruto que não há problema
algum. Mas, no caso de um rio menor, temos
que fazer um tratamento um pouco mais sofisticado. O tratamento terciário só tem sentido com
relação a lago, porque, além de remover matéria
orgânica, nós temos que remover o nitrogênio
e o fósforo, que dão condições de proliferação
de algas dentro do mesmo. O lago é uma massa
d'água parada, que vai criar condições ideais para
as tais algas com essas conseqüências de entrofização, etc.
(Projeção.)
Voltando ao que estávamos falando, a exportação, levou em consideração duas possibilidades
do São Bartolomeu; antes da confluência com
o Lago Paranoá - que seria aqui, neste ponto
- e o São Bartolomeu com esse volume de água
muito grande - nesse ponto.
Nesta ocasião, em 1975, não tínhamos decisão
acerca do que fazer sobre o São Bartolomeu. Então, por uma questão de cautela, previmos essa
barragem; toda a concepção de expo$ção foi
feita levando em conta essas duas possibilidades,
mas como essa seria a mais desfavorável contemplamos, principalmente, a alternativa levando o
Lago aqui em baixo.
NÕ !:Catamento terciário, foram disputadas algu·
mas ahernatívas. Dentre elas destacamos o que
chamamos de solução A, solução B e solução
C A solução A é aquela que os Estados Unidos
e vários países da Europa usam. É o que há de
mais confiável no processo de tratamento terciário. Usa-se uma quantidade de produtos quúnicos
muito grande, porém o efluente é garantido, poderíamos chamar de o Rolls-Royce do sistema de
tratamento terciário. A B é uma situação um pouco intermediária, usa uma parte de tratamento
biológico e a outra com tratamento químico. A
C estava começando, nesse periodo de 1975, ain·
da em escala piloto; o Professor Maré, na África
do Sul, estava fazendo esses estudos, modificando algumas estações de tratamento existentes para esse processo de tratamento C que, na verdade,
não é terciário, do ponto de vista conceituai; é
preciso certa cautela em dizer que é om tratamento terciário. Vários países não aceitam esse
tratamento como terciário.
Em termos de números, queria mostrar para
os Srs. que-o tratamento terciário A, que seria
realmente confiável, chegamos a números da ordem de um bilhão de cruzeiros. O custo de operação, manutenção e produtos químicos é bastante
elevado; o _tratamento mais ou menos intermediário, que seria da ordem de 711 e I 03 de custos,
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de produtos químicos e energia etc.; o tratamento

C, que teríamos que colocar como um "tratamento terdário", ou seja, um secundário melhorado, seria da ordem de 509 mil, com custo de
operação de 80 e a exportação seria 172, com
custo de energià; aqui não há produto químico
da ordem de 22 milhões de cruzeiros.
Quanto aos números, podemos observar que
seriam 17%, se tomarmos esse aqui como o
maior. Na Europa, principalmente, e nos Estados
Unidos, não se usa outro sistema a não ser este.
Se tivésSemos uma componente valorativa americana para decidir entre tratamento terciário ou
exportação, iriam escolher esta ou essa. A expor-

tação seria da ordem de 17% do custo do tratamento terciário. Teríamos um custo de operação

equivalente a praticamente uma exportação no
primeiro ano; teríamos um custo anual de 146
milhões de cruzeiros e 172 milhões seriam da
exportação.
O estudo que foi feito pela Planldro recomendou a exportação de esgotos, mas para o decisor,
olhando um quadro deste, imediatamente resolve
não exportar.
Existia uma série de restrições à decisão nessa
ocasião. Primeiro, estávamos praticamente na estaca zero a nível de conhecimento do ecossistema
do Lago; não sabíamos exatamente o que iria
acontecer se exportássemos esses esgotos: será
que o nível do Lago, no período de s_eca, não
iria baixar? Será que, exportando os esgotos, teriamos mais outras coisas que e precisariam fazer?
Dizia-se que a vegetação existente no fundo ia
manter a entrofização do Lago pelo resto da vida,
e os investimentos eram altíssimos, eram quase
duas vezes o orçamento do_ Distrito Federa1 de
um ano.
Eram números bastante significativos e não podíamos chegar aos decisores e dizer para fazermos a exportação, porque iriam querer números,
iriam querer saber o que isso significaria para
o Lago. Se resolveria o problema ou não.
Estávamos em um estágio em que não se tinha
nenhuma experiência de ecologia tropica1, ou seja, quais, rea1mente, as coisas _que importam na
questão de meio ambiente de um lago, numa
região tropical. Tinha-se muito conhecimento da
Suécia, de países frios, mas não se sabia como
isso se apl!cava no Brasil.
Estávamos, portanto, num abismo entre o conhecimento tecnológico, quer dizer, o conhecimento da ciência e a nossa realidade. Não existia
uma receita para que pudéssemos transferir o
conhecimento da ciência para a nossa realidade.
Então, partimos para duas linhas, que seriam:
remover esse bloqueio, que era aumentar o conhecimento, criar uma base de pesquisa para aumentar o conhecimento sobre o Lago e, ao mesmo tempo, iríamos desenvolver esse processo,
que era o tratamento secundário melhorado, que
terminou sendo colocado como tratamento terciário, mas é preciso fazer essa obsenração. Partimos, portanto, para essas duas linhas, já que não
sabíamos quais eram as respostas que o Lago
ia dar com relação à exportação e, aí talvez, teríamos que manter o tratamento terciário.
Superada essa fase, viemos para o período de
1975 a 1978, em que chegamos ao limite do
que havia disponível em termos de tecnologia
no Brasil. Tivemos o concurso de vários especialistas nacionais e chegamos à conclusão de que
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era impossível resolver o problema a nível nadona!. Através do convênio SEMA-CAESB-PNUQ,
qUe é CY Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, fiZemos um convênio~ trouxemos drico consuJtores da Suéci~ numa metodologia- é bom que se frise isso- de transferência
apenas de Kilow-how e não transferência de soluções, vendo o que tinham feito lá, o conhecimento científico que tinham e, com uma equipe
rriuíiõ grande que tínhamos na CAESB, acoplada
c.om esse pessoal, num processo de transferência
de tecnologia, para conceder as soluções para
o Lago Paranoá.
Dessas reunfões fez-se um relatório, que está
à disposiÇão desta subcomissão- não tirei cópia
porque era relativamente volumoso·-- onde se
pode ver o fósfof-o, e não o nitrogênio, é o fator
limitante. Isso é importante, por'que, se o nitro- gênio fosse o fator limitante, não teríamos solução
para o Lago Paranoá, porque as algas que se
desenvolvem no Lago Paranoá têm a capacidade
de ftxar nitrogénio do ar atmosrérico. Então, não
adianta tirá-lo de outras fontes, porque, se não
tiver a1i disponível, tem a capacidade de fixar o
do ar.
Esta assertiva aqui foi prejudicada em função
dos estudos que o Sr. Bjom e sua equipe, junto
com a Caesb; fizeram. O fósforo é o fator limitante
e 80% da poluição decorre dos esgotos. Na me-dida em que administremos bem os problemas
de esgoto, estaremos resolvendo 80% dos proble-mas.
O cálcio carreado pelos esgotos pode gerar
riscos de esquistossomos_e. Foi importante, porque, em 1978, tivemos noticia, inclusive chegamos a fazer c61eta na região do Núcleo Bandeirante. em que foram encontradas várias colônias
de _caramuJos, que felizmente, não estavam infectados, mas o lançamento de esgoto pode facilmente gerar esse tipo de problema. Ele proibiu
o tratamento terciário. Estávamos desenvolvendo
eStudos nessa linha do tratamento C, chegamos
a trazer aqui, inclusive, os professOres Maré e BarJiard, para fazerem a confrontação, porque o pessoal da Suécia, com mais dinhefro, inclusive assisti a uma palestra do Dr. PauJo Nogueira, onde
ele mencionou isso, nem o tratamento terciário
que eles usam, é mais nessa linha ou em alguns
casos extras, já visitei várias estações de tratamento, chegaram à conclusão, _embora tivessem
executado aquilo, que seria melhor exportar e não
faz_er tratamento terciário.
No caso específico, -como é um tratamento biológico, muito vulnerável a acréscimo de vazão,direrenças de temperatura, diferenças de choques
-de cargas que há nas estações, que é muito comum, não recomendaram esse processo nem
qualquer de tratamento terciário. Recomendou
veementemente a exportação. Exportação dosesgotos, jogando para a região do São Bartolomeu,
tratando com lagoa de estabilização, fazendo peixamento para aumentar a produção de peixes,
inclusive estivemos junto com ele no DNOCS,
que_ já estava fazendo esse tipo de trabalho no
Nordeste, com amplo sucesso, ·consta do relatório, que já mencionei, do professor Bjom, que
mostra a viabilidade desse tipo de solução com
lagoas de estabilização e- depois lançando o
efluente destas no solo, com o manejo adequado
desses esgotos. Uma constatação também muito
importante foi a ausência de lodo do fundo, sou
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testemunha, foi o que mais os alegrou, é o caso
da Lagoa Rodrigo de Freitas. A quantidade_ de
lodo orgânico existente no fundo, por ser wna
lagoa já bastante antiga, dificulta demais a recupe·
ração, porque implica em ·dragagem e ao se fazer
isso revolve--se toda a matéria orgânica e com
issO Jka maiS disponível pa-ra ensolação todo
aquele fósforo que estava ali em estado tranqüilo.
Este foi o fator mais auspicioso que acharam,
o de não ier lo_do, por ser um lago novo, com
pouco depósito de lodo orgânico no fundo. Então,
s as fontes _de poluição externa, rapidamente poderia recuperar-se.
Após a exportação, o lago seria rapidamente
recuperado, isso está textualmente no relatório.
Essa, naturalmente, foi uma notícia muito alvissa·
reira, porque, até então, não sabíamos se o Lago
ia ser recuperado. Uma figura muito conhecida
na âre_a de saneamento, o professor Azevedo Ne·
to, re_cotnendava a exportação, mas não tinha
uma base sólida para sustentação da sua assertiva. Lembro--me que eu chegava a_ dizer: "Professor, precisamos ter algum argumento convin·
cente para poder dar ao governo, aos dedsores,
que a _exportação rea1mente é a solução. Ele dizia:
"Meu ftlho, esse problema do lago não tem solução. I:: igual ao trânsito em São Paulo. Agora lá
estão fazendo um metrô, mas, não pense que
vai resolver o problema, vai melhofar."
Vejam o nível de polêmicas e indagações que
tínhamos até então. Com isso sabíamos que podíamos colocar para o governo que essa solução
poderia ser executada e que o lago teria tais e
tais repercussões.
Efrf 1979 fiZemos estudeiS, através de uma firma de São Paulo, a Serete, para exportação, que
levou em conta quatro alternativas de esgotos
tratados, ou seja, a dúvida seria: vale a pena tratarmos aqui, já que temos as estações, aproveitá-las
e depois exportar, ou faremos a exportação e lá
o tratamento? Esta era a dúvida. Os estudos da
Serete conduziram a esses resultados: alternativa
n"' 1 - dois milhões, oitocentos e setenta e sete;
a alternativa n 9 5, que seria com esgoto tratado
lá fora, daria dois bilhões e oitocentos e quarenta
e quatro, praticamente os mesmo números.
Esse estudo é interessante obselVal', porque
ele pegou duas administrações da Caesb. Uma
das diretorias queria adotar essa solução; a outra
queria outra, por várias razões. Na de tratamento
lá fora, argumentava que estaria resovido logo
o problema, que, retirando essas estações daqu~
acabaria com o problema de mosca, de lodo,
do mau cheiro na região e o problema estaria
resolvido, a Caesb se eximiria deles de wna vez
por todas. A outra contra-argumentava, achando
que era melhor fazermos o tratamento imediatamente, sendo complementado com a exportação:
Aliás, quero passar às mãos do presidente da
subcomissão, é uma ata de reunião em que fica·
ram Configuradas todas as questões.
A esta altura, portanto, podemos conceder um
programa de recuperação do lago Pararroá e gostaria, apenas en passant, de colocar, é bom que
fique bem frisado que, do ponto de vista histórico
para a Caesb, não se trata apenas da ampliação
das estações de tratamento, não são apenas duas
estações de tratamento ampliadas que irão resolver o problema, e sim um elenco de medidas.
Umª delas, a manutenção das restrições do Peot,
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a caesb teve ·uma participação rilufto atiVa na
elaboração do Peot que é o Plano Estrutural de

Ocupação Territorial do Distrito Federal, e estava
vigendo até o início deste ano, estabelecendo limi~
tes para a população do Distrito Federal e, portanto,- para a Bacia do lago Paranoá. Isto era fundamental para o programa, a ampliação das esta-

ções de tratamento até 1985; a partir de 1986
a exportação. Remoção de matadouros e grandes
poluidores, eliminação de águas pluviais e esgostos e vi ce-versa. Temos uma situação meio atípica
em Brasília, o sistema chamado separador absoluto, que à a coleta de esgostos de um lado e
da água pluvial de outro, o que há aqui é muita
interconexão, princípalmente de água pluvial nos
esgotos. Isso inviabiliza todo o sistema, não só

de coleta como de tratamento, porque a quantidade de água no período de chuva é tão grande
que as estações simplesmente são inundadas pela quantidade de água. Dragagem de lodo de fundo e regiões assoreadas. Pequenas barragens_ nos
tributários, que era para no período "de-seca armazenar água limpa e ir alimentando o lago. O modelo matemático, que era para aferir, à medida
em que fôssemos implementando essa e aquela
obra iriam os medindo que outras medidas adicionais precisariam ser feitas, e através do modelo
matemático teríamos esse instrumento de planejamento. E o controle total do uso do solo, orientando, inclusive, agricultores para reduzir a quantidade de adubo- é bom frisar que há certa quantidade de adubo que a planta assimila, acima daquilo o agricultor só está jogando dinheiro rara
e, quando vem a chuva, aquele excesso de adubo
que a planta não absorveu vai para a água pluvial,
que vai para o lago. Entã~, ele jogou dinheiro
fora e o Governo va:i gaStar dinheiro para retirar
esse dinheiroque ele jogou fora.
Em 1980, superada essa polêmica de tratamento fora ou dentro da Bacia, a Feema e o
BNH aprovaram, dentro desse contexto, ampliar
as estações até 1975. A partir de 1976 abandona
a parte de produtos químicos e exporta.
Havia uma dificuldade: o projeto que tínhamos
disponível era este. Um tratamento secundário
e um pouco melhorado. Eu próprio fiZ o curSo
na Universidade de Delft, na Holanda, e os meus
professores ignoravam esse processo de tratamento. fizeram um teste, inclusive, na Universidade de Varrening, na Holanda, e esse processo
não funcionou. Essa foi uma preocupação que
tivemos, seria aplicar muito dinheiro - e isso
já estava decidido até pelo próprio BNH - e,
eventualmente, não funciona. Nós próprios insistimos para que adicionássemos produtos quimicos, e assim, chegamos mais ou menos nessa
linha, que é a 8, com esse custo bastante elevado.
Tínhamos também uma premissa, que hoje começamos a ver que é falha, de que o custo desse
processo seria da _ordem de 1O a 15% do trt~ta
mento simples secundário; a realidade tem mostrado que o custo é bem maior.
Em 1973, a Caesb fez uma licitação de equipa~
mentes para ampliação das estações de tratamento. Nessa ocasião dividimos, como o Dr. João
Carlos explicou, em vários pacotes. Seriam quatro
para a parte de equipamento e mais um p~ra
a parte de montagem e obras civis. Essa licitação,
por uma série de razões, foi demorando e, em
1986, foi revogada a licítaç!o de equipamentos.
Em 1987, foram contratadas essas estações, que
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têm SidoObjeto, inclusive. de-d!scussãés aqui nesta Subcomissão.
TaJvez vaJesse a pena colocar que a nossa idéia,
em funçàô da experiência que tínhamos com a
licitação de 1983, e de- que devertamos até aumentar o número de pacotes, que, como o Dr.
João Carlos falou, eYide_ntemente dão mais trabalho; Como Ode ampliar o gerendamento daquela
obra, mas o custo fica muitíSsimo mais barato.
Por último, gostaria de traz~r algumas reflexões
para a SubcomisSão. Esta pl'einiSsa, que foi de
fundamentaJ importância para todo o nosso planejamento. hoje está bastante prejudicada. Vários
acréscimos poPulacionais Já ocorreram de 1979
para cá. Tivemos na região da_ Ç;;J:ndangolândia,
Metropolitana, Guará etc., um acréscimo de população da ordem de uns 150 mU habitantes. Depois,
veio o Plano Lúcio Costa, qüe também Já foi aprovado pelo Cauma. Com ísSo, vamos chegar à
popo.Jação da ordem de 1 milhão e 800 lnil habi·
tç3ntes, e o que tínhamos previsto era da ordem
de 710 mil habitantes naquele Prgj~.
--Quanto aos custos oper~d_onais das _estações
de tratamento que têm [!ua execução prevista para
agora, o meu receio _é que isso leve .à permanente
inviabilidade econômica d~ Caesb. Poderia dar
o exemplo de Curitiba: existe lá uma estação de
trãtamento que é mais ou menos um processo
concorrente deste aqui. Eles avançaram mais, andaram mais rápido do que_ JióS. O ·projeto foi concebido mais ou menos na mesma época, eles
o executaram e agora estão com problemas para
operar essa estação, porcjue o custo de energia
é proibitivo, - não usam produto químico - ,
o problema é apenas de energia. A Sanepac, a
Caesb de lá, está enc_ont:r.ando _Qifi_culdades para
Operar ~ eStação pelo custo elevado _de energia. Há duas semanas, en~ontrei-me com alguns
colegas no Congresso de Engenhãria Santátia e
eles estão pretendendo modificar o processo, para ver se ri:dulem o custo de energia.
No caso do projeto que a Caesb está pretendendo implantar agora, nã9 será apenas energia.
Teremos também produto químico. O meu receio
é o de que, se pegarmos os dados de 1975, apenas para efeito comparativo, em dois anos e pou~
co pagaremos toda a exportação de esgotos com
os custos _operacionais que teremos.
A não neé"essidade do São Bartolomeu provoca
uma situação que favorece extremamente a exportação. A dificuldade que surgiria no caso da
exportação seria um túnel para poder jogar o esgoto embaixo, à jusante dessa grande barragem.
Estive numa exposição do Dr. Paulo Nogueira,
Secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal,
em que S. Ex• mostrou; em estudos que foram
feitos, que o rio Areias é mais adequado do que
o São Bartolomeu. PessoaJmente, embora não
conheça ainda os estudos que ~-~matee realizou,
mãs pOr uma questão de c8utela, diria até que
se deve preservar uma parte do São Bartolomeu.
Penso que para o futuro seria mais razoável se
ter o lago do São Bartolomeu antes da confluência
do Paranoá. Com isso, essa solução de exportação, sem dúvida, vai bar~ar S!Jbstancialmente;
com as alternativas que tínhamos anteriormente,
existia uma sucessão de bombeamento, inclusive
issO foi eStudado pelo Professor Lassen, da Svecque Consult, da Suécia, relatório que estou dei~
xando para a Subcomissão, onde ele aponta essa
ahemativa de emissários subaquáticos, atraves-
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sande pela barragem. Isso reduz substancialmente os custos de exportação e é plenamente factível.
Pode, por exemplo, rapidamente, exportar essa
parte que já tem, hoje, nas Estações Sul e Norte
e região do Guará etc., eliminando aquelas lagoas
de estabilizaÇão Que tanto incomodam as populações do Guará, Núcleo Bandeirante, Setor de lndúsbia etc.
Essa proposta do Lúcio Costa se adequa com
muito mais razão, porque isso não vai ser ocupado
de uma vez, e sim aos poucos. Na medida em
que for sendo ocupado, poderá ir executando linhas de exportação, inclusive, dentro da disponibilidade orçamentária do Govemo.
Seria uma solução definitiva, vamos ter aí wna
vida útil de, pelo menos, 40 anos, tecnologia simples.; as empresas dos Distrito Federal estão perfeitamente habilitadas a executar esse tipo de
obra, simplesmente colocar tubos; possibilidade
do uso dos esgotos para irrigação no solo, que
até foi uma proposta do p~prio Prof. Bjom da
SU.éciã. Num solo como o que temos, ávido por
água e por fertilizante, se adequa muito bem, e
em muito menor prazo de execução. O projeto
que hoje se_ pretende colocar, das estações de
tratamento, vai demorar, no mínimo, - nós que
temos experiência nesse tipo de obra, com fomecimento de equipamento relativamente sofiSticado, com importações -vai demorar no mínimo,
três a quatro anos.
Lembro-em que- em 1976 uma firma se propunha a fazer ísso em aproximadamente seis meses,
dando o exemplo do que tinha feito em Manaus
em -menos de quatro meses.--Entao, p-odemos
imaginar que em um ano poderia ser feito esse
trabalho.
Finalmente, quero deixar uma reflexão sobre
os aspectos institucionais - isso me preocupa
muito.
Vejam esse projeto do Prof. Lúcio Costa foi
feito sem que se escutassem as áreas de meio
ambiente e a coisa está muito difusa. Temos uma
situação, até de conflito, pelo que se vê na imprensa, de competência, a SEMATECtem uma Competência e a Caesb, outra. Vimos, agora que o
Rima que foi elaborado para o Lago Paranoá não
é a Sem ate c que está analisando, é uma comissão
- do ponto de vlsta de legislação deve~ ser
a Sematec, mas é uma comissão que está fazendo
essa análise, e acho de fundamental importância
esse aspecto, porque no perlodo que elaboramos
esse programa de recuperação do Lago estávamos muito mais harmônicos neste sentido.
É basicamente o que teria a expor.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Depois da brilhante exposição do Dr. Fernando

Oliveira, passo a palavra ao Oobre Relator, Senador Maurício Corrêa.
O sR RELATOR (Maurido Corrêa) -Sr. Pre-sidente, apenas para uma observação: de tantos
quantos prestaram depoimento aqui, sem dúvida
nenhuma o do Dr. Femanâo Oliveira- foi muito
rico em dados esclarecedores para esta Subcomissão. Dada a maneira didática, explicita, limpa
com que ele proferiu, aqui, o seu depoimento,
dispenso-o de qualquer indagação, apenas pedindo a ele que, se tiver condições. me esclarece,
a acerca desse diferenciador de preço, porque
tivemos o depoimento do Representante da Seebla, que trouxe um dado novo, dizen9o que há
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sença do Senhor Senador Maurício Corrêa, registrando, ainda, o comparecimento_ do Senhor Petnkio Gomes Costa, Presidente da Comissão Perço entre a variação orçamentária que foi feita no
manente de_ Uc~ação d.a CAE$13. Deixaram de
passado, em 85/84, e a que se realizou agora.
comparecer por motivo justificado os Senhores
V. 8' teria condiçõeS de dar algum esclareciSeoadore~- fçljSQn Lobão, Otagas Rodrigues e
mento a respeito disto?
- __Saldanha Derzi. O Senhor Presidente declarou
abertos os trabplhos, lendo para o plenário o oficio
O SR. FERNANDO OUVEIRA -Senad_or Mauencaminhado à Subcomissão pelo Doutor Lúcio
rício Corrêa-, participei da licitação de 1983, fui
Vasconcelos La._na de_S.o_~,g<J,_ Vice-Presideo~ da
membro da Comissão, coordeneí -também, tive
TRATEX onde justifiça sua a~sên_cía e coloca-se
a honra e o prazer de fazê-lo, esses projetas que
a disposição da Subcomissão para expor numa
foram elaborados pela SEEBLA, e eu diria para
outra data. Prosseguirido, o· Senhor Presidente
V. Ex" que, em termos dos custos, não tenho eleconcede.u a palavra ao Senhor _Petrúcio Gomes
mentos suficientes; em termós de acrêsdmo de
Costa para a sua explanação. Terminada a exposerviços, aquilo que estava previsto no orçamento
sição usaram da palavra para interpelar o orador,
de 1975 e na licitação de 1983, se houve aCréso ,S_enhor Relator, Senador Maurício Corrêa e o
cimo de serviço agora, como foi colocado pela
Senhor Presidente que manifestou estranheza peSEEBLA., em termos de percentual de selViçQ.
Ja curtíssima exposição do depoente. A seguir,
acho que é insignificante.
o Senhor Pr.esiàente agradeceu a presença de
Agora, com respeito ao aspecto de custo, posso
todos, especialmente a do Senhor Petrúcio Goresponder a todas as questões de qualquer índole
mes Costa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
que V. ex- queira fazer, até ·a licitação que ocorreu
Presidente deu por encerrados os_ trabalhos às
em 1983~
onze horas, cujo inteiro teor s~rá publicado no
Diário do Congresso Nacional, após a traduO SR. REIATOR (Mauctclo Corrêa) -Sr. Presição das notas taquigráficas, convocando os Se·
dente, gostaria d_e requerer a V. Ex" que recolhesse_
nhores membros da Subcomissão para a próxima
o material que se encontra em exposição ...
reunião,_a realizar-se dia_vinte de outubro, às dez
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) horas e trinta rJ1iputos, com a seguinte pauta: exEssa providência já foi tomad~ pela Secretaria.
posição do Senhor Lúdo Vasconcelos La na_ e
Tado esse material vai ser copiado e encamiSouza. E para constar, eu, Antônio Carlos Pereira
nhado ao Sr. Relator:
Fonseca, secreyário, tav_rei a presente Ata, que,
Está satisfeito, Si. Rel_ator?
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. Se'nador
Pompeu de Sousa, Presidente.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Só que.
.
ria, antes de V. Ex"e_nceJTIJLe_sta fase, "que agitasse
ANEXO A ATA DA 7• REllNIÃO. ORDINAa Assessoria, os funcionários, para liberarem as
RIA, DA SUBCOMISSÃO ENCARRE<JADA
fitas traduzidas, pois até agora não recebemos
DE"!NVESTIOAR POSSfVE!S IRREG(JLARInenhuma.
DADES NA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 0)/87- CAESB, REAlJZADA EM
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 14 DE (){lft113RO DE 1987. As 10:.30 HOJá fiz um expediente neste sentido e eSpero qUe
RAS. fN1"E(iRA DOAPANHAMENTO TAOOI·
esteja sendo providenciado.
. . ôkÁF!l:Õ; COM PUBLICAÇÃO DEVIDAEntã_o, se o Sr. Relator es~ _satisfeito,. ç:;abe a_
MENTE A(JTORIZADA PELO PRESIDENTE
esta Presidência agradecer ao Dr. Fernando OliDA S(JBCOM!SSÁO, SENADOR POMPE(f
DESOOSA.
.
..
. veira a colaboração, que foi realmente precisa.
S ..S' fez uma exposição que dispensou O interrogatório, pois tão completa e tão convincente. É
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) a vantagem daquDo que Mestre Luis de Camões Declaro aberta a reunião desta Subcomissão que,
chamava de "saber de experiência feito".
no___contexto_-da ComissãO do Distrito Federal, investiga as supostas e denunciadas irregularidades
Congratulo-me com o Dr. Ferttãndo Oliveira
pela sua exposição que, de tão substancial e subs- na solução de problema da despoluição do Lago
tanciosa, nos dispensa prolongar a reunião de Paranoá. A ata da reunião anterior foi distribuída,
de forma que fica dispensada a l~itura.
hoje, que aqui encerro.
A ~união __de hoje tinha a audiência de_ dois
Muito obrigado.
depoentes, o_Sr. Lúcio Vasconcelos, Vice~Presi
(Levanta-se a reunião às 14 horéfs. e 15 de:nte da Tratex. e o Sr. Petrúçio Gomes Costa,
minutos.}
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
da Caesb.
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO
O Sr. Lúcio Vasconcelos enviou a esta ComisDA COMISSÃO DO DISTR[fQ F"ED.ERAL
são, a esta Presidência um ofício dizendo que
ENCARREGADA DE INVESTIGAR
infelizmente não poderia vir à reunião hoje e soliciPOSS!vEIS IRREGULARIDADES NA
tava___m.~e fosse m~ada ~tr.?l data. O ofíc!o_ ~m
CONCORRBiOA INTERNAQONAL O1/87.
de Belo Horlz.onte_e nele o depoente alega já haver
REAUZADA PELA CAESB, PARA
marc_a_çio l;!nte:riº_gnen_!;~ _compromisso para ~
AS OBRAS DE DESPOLUIÇÃO
data, embora tenha confirmado a nOssa SecreDO LAGO PARANOÁ
taria, por telefone, que viria.
Consultarei _os companheiros posteriormente
Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze
se. varnos insistir no depoimento ou não, porque
de outubro de mD novecentos e _oitenta e s_ete,
ele faz uma alegação que-, evidentemente, é sem
reuniu-se a Subcomissão, na Sala de Reuniões
procedência, de vez que, aJém de ele alegar só
da COmissã_o do Distrito Federa], sob a presidênter recebido o ofício ontem - o que não é verdade
cia do Senador Pompeu de Sousa e cOm a pre~
um acréscimo de mão-dewobra, enfim, de materiais,_ de equipamentos, que seriam esses acréscimos resi_)Onsáveis por essa diferenciação de pre-

'

porque o ofício foi llJBndado há bastante tempo
-ele ontem por telefone confirmou que coinpareceria.
Antes de dar início à ordem do dia dos trabalhos
da reunião de hoje, quero comunicar à Subcomissão que acabo de receber do Sr. Governador
do D.isbito Fed-eral o seguinte ofício:
"Sr. Presidente.. tenho o prazer de encaminhar a" V. J;:x", _em atenção ~o Oficio _n9 8/87
de 29 de setembro último, cópia integral dos
seguintes documentos relativos ao projeto
de ampliação e adaptação das EPB Norte
e EPB Sul: dois Volwnes_ do relatório çle impacto ambiental, dois volumes do estudo de
impacto ambiental, dois volumes de análise
de risco e- dois volumes dos anexos.
Va1ho-me da oportunidade para renovar
e prestar-lhe meus renovados protestos de
elevada consideração."
Está aqui neste anexo o material que é mencionado _neste_.afício e ql:J.e passo às mãOs do Sr.
Re.lator. (Pausa.)
Passemos, sem mais delongas, ao depoimento
do Sr. Petrúclo Gomes Costa, que é o Presidente
da Comissão Permanente de _Ucitação da Caesb.
Talvez tenha até sido uma boa-coincidência que
o Sr. Lúcio Vasconcelos não tenha vindo, porque
estamos informados de que o Sr. Petrúcio Gomes
Costa pretende fazer ütn longo -depoin'léiito nesta
Comissão.
Convido o Sr. Petrúcio Gom-es Costa a seri.tar-se
à mesa. (Pausa.)
De acordo com a metodologia de trabalho que
temos adotado em todas as nossas reuniões, dou
inicialmente a palavra ao Sr. Petrúcio Gomes Costa para que faça sua exposição dentro do tempo
que julgar necessário em, seguida, será feito o
interrogatório.
_
Com -a palavra o Sr. Petrúcio Gomes Costa.
O SR. PETRÚCIO GOMES COSTA -

lnidal·

mente, quero dizer que fui designado Presidente
da Comissão de Ucitação para receber e julgar
as propostas de preço referentes à Concorrência
Internadonal n'l' 1, Caesb. A partir deste momento,
todas as providências forain tomadas com relação à pub~cidade de editais e da própria concorrência, comunicações às embaixadas-membros
dos países acreditados no Brasü ao Banco Mundial e no dia 24 de abril de 87, o Sr. Governador
a~rizou que fosse colocada em licitação a concorrência da despoluição do Lago Paranoá.
No dia 25, foram publicados os editais, encaminhados às embaixadas toda a publicidade e cOmeçamos, em seguida, a receber visitas de interessados em participar dessa Ucitação. No dia 1O
de junho de 87, foi aberta a licitação, propriamente
dita, onde foram analisados documentos de habilitação, proposta técnica e proposta_ de preço, julgamento esSe- que fizeffios subir à administração
Superior com 6 parecer da C6rTIJsSão-de Udfu:ção,
informando dos procedimentos licitatórios para
que a administração o encaminhasse à Caixa Económica Federal e ao Banco Mundial.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Foi isso que aconteceu?
O SR..PETRÚQO GOMES COSTA- A minha

designação para essa Comissão foi relacionada
com o procedimento licitatório.

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

O Presidente em exerdc!o da Caesb, anunciou
que o Sr. teria uma longa exposição para fazer,
então, pensei que fosse mesmo uma longa exposição.

O SR. PETRÚOO GOMES COSTA -

Estou

à disposição...

--·que; embora menos -complexa, foi concedido um
prazo de 45 dias, no total, sendo prorrogado por
mais 30 dias, totalizando 75 dias. Na atual licitação, de maior porte, o prazo foi rfgido, 45 dias.
Por que não se concedeu a prorrogação de prazo
solicitada pela empresa Tratex?
O SR. PETRÚOO GOMES COSTA-Aempre-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu· de Sousa) -

a

Ótimo! Ótimo! Então, passo diretamente pa1avra
ao Sr. Relator que faça a argüiçao que julgar necessária.
Hoje é um dia de surpresas. Pela primeira vez
compareceu um depoente que foi anunciado como portador de uma longa exposição - foi o
que disse ontem a várias pessoas, que a Cãesb

teria uma longa exposição a fazer por seu intermé·
dia, de forma que estava preparado para isso e nos fez uma breve exposição.
O SR. PETRÚCIO GOMES cOSTA- No que

diz respeito a procedimento de licitação, eu estou
à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

sa no dia 5 de junho de 1987, 5 dias antes da
abertura da licitação, encaminhou- um telex à
companhia, solicitando o adiamento do prazo da
licitação, tendo em vista a recusa, pelos fomecedores de equipamentos, em fornecer propostas
de preço a essa construtora. Ela não disse quais
eram os- fornecedores, não disse porque prazo,
apenas precisava do adiamento e a Caesb não
poderia ficar esperando, indefinidamente, os fornecedores resolverem se voltavam atrás na recusa
Ou ~nao. Simplesmente o documento da Tratex
-é Claro. Os fornecedores definitivamente se recu·
_saram- a fornecer propostas. O motivo da recusa,
eu não sei.
. O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- Essa de-

Então, vamos ao interrogatório diretamente.

cisão de não conceder o prazo foi sua, pessoal,
ou foi da Comissão?

O SR. RELATOR (Maurício -torrêa) - V. S•
participou- da Comissão de Ucitação em I 983
e foi Presidente da última Ucitação. O Sr. aceitou
a grande diferença de valores verificada nos equipamentos, como disse o Presidente do Tribunal
de Contas do DF?

nha, em contacto com a Procuradoria Jurídica.
Entendemos que o motivo aJegado pela Tratex
não era motivo para adiar a licitaÇão.

O SR. PETRÚOO GOMES COSTA- Quanto

ao problema de valores, nobre Senador, quero
deixar claro a V. EX que não participei de elaboração de orçamento, não participei de elaboração
de projeto, apenas participei como membro da
primeira ComisSão de Ucitação de 1983, para
juJgar o procedimento llcitatório. Problema de orçamento deve ter sido feito em outra área.
O SR RELATOR (Maurício Corrêa} - Mas
quem juJga pressupõe-se que verifica o que está
no conteúdo. O Sr. não se recorda?
O SR. PETRÚCIO GOMES COSTA- Não exis-

te na Jlcltação atual o valor estimado da obra.
O preço era aberto. Julgamos a proposta de menor preço e escolhemos a ma!s vantajosa para
a empresa.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Sabendo

que em 1985 os equipamentos custavam 20 milhões de dólares, exatamente os mesmos equipamentos foram novamente licitados e esses fornecedores da licitação anterlor ganharam a atual.
Qual -o-valor-totaJ-dos-equipam.entõs dessa úitima
ücitação?
O SR. PETRÚOO GOMES COSTA- Só equi·

pamentos?
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -

Exatà.

O SR. PETRÚCIO GOMES COSTA- Para o

lote 2, ou seja, EPB Norte, 899 milhões, 995 mil,
942 cruzados e 3 centavos. EPB Sul, 1 bilhão,
3 milhões, 798 mil, 493 cruzados e 4 centavos.
O

SR.

RELATOR (MauríCio

Corrêa) -

O Sr.

não se lembra em relação ao dólar, qual serla
o valor?
O SR. PETRÚCIO GOMES COSTA- Não.
O

SR.

Sexta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

Novembro de 1987

REIATOR (Mauricio Corrêa) -

O Sr.

participou da Comissão de Ucitação d~ 1983 em

O SR. PETRÚCIO GOMES COSTA- Foi mi-

-~O SR. RELATOR (fYtauricio Corrêa) - Nas licitações anteriores, os engenheiros da Caesb faziam parte das comissões de Ilcitaçáo para anaJisar as questões técnicas. Na última licitação o
Sr. aceitou presidir uma comissão em que não
havia wn único- engenheiro da Caesb, mas sim
engenheiros da SEEBLA e consultores autôn_omos. O Sr. achou que os engenheiros da Caesb
não tinham capacidade e competência para parti·
cipar da comissão, ou outros motivos levaram
ó Sr: à prOCeder assim?

O SR. PETRÚOO GOMES COSTA-Não. náo

houve nada disso. A comissão foi designada pelo
Presidente da empresa. Em primeiro lugar, nã_o
há, necessariamente, disposição determinando
que a comissão de licitação seja formada somente
por empregados ou servidores da Caesb. A lei
ê dãra. A empresa entendeu de me·designar Presidente, 1 advogado da Caesb, 1 bacharel em Oêndas COritãbeis da Caesb, e 3 consultores.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Esses
eram da SEEBLA?

~onsultores

O SR PETRÚCIO GOM.ES tOSTA- São dois
daSEEBLA.
u·sR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- E o outro
era de qual empresa, o Sr. se recorda?
O SR: PETRÚOO GOMES COSTA- É um

ex-superintendente da própria Caesb.

2899

da Caesb não designou funcionários do próprio

quadro da Caesb.
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- O senhor
não tem informação de por que esse critério foi
adotado?
O. SR. PETRÚCIO GOMES COSTA- Não tenho informaçãQ.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Por que

o preço do edital foi tão caro, ou seja, 550 milhões
de cruzados, já que a Caesb não deve auferir lucros com vendas de editais?
O SR. PETRÚOO GOMES COSTA- 0

edital

de licitação dessa comissão de verificação da despoluição do lago Paranoá envolveu entre papel,
entre projetes, entre plantas, entre especificações
técnicas, 36 volumes. Muito caro! E nós entendemos que precisariam os cobrlr os custos da despesa. Principalmente chegamos à conclusão de que
esse valor era o id~aJ__para ser cobrado nesses
éditaJs -36 volumes só o edital, envolvendo plantas, projetes, especificações técnicas, toda a regulamentação da concorrência.
O SR RELATOR (Maurício Corrêa} - O Dr.
João Carlos declarou que na licitação anterior
o Banco Mundial exigiu apenas que ela fosse internacional e que seguisse o edital padrão normal
do banco. O Dr. Willian Penído aqui na Comissão
declarou que_ o Banco Mundial fez urna série de
exigências com referência à licitação atual. Quais
os tipos de exigências que foram feitas, porque
ele deçiarou explicitamente aqui que houve realmente exigências por parte do Banco Mundial.
O senhor teria condições de explicitar aqui?
O SR. PETRÚCIO GOMES COsTA-Ornadas

exigências que o Banco Mundial fez, que eu tenho
conhecimento, foi a de que os atestados técnicos
das empresas que fossem participar teriam que
ser atestados técnicos de obras já executadas em
processo terciário. Eu não sou técnico e não entendo muito disso. Agora ele em démarche com
o Banco MundiaJ conseguiu que os atestados fossem passados para processo secundário, uma
das exigências. OLiti'ã exigência do Banco Mundial
é a de que no processo licitatório todos os documentos fossem abertos no mesmo dia, não teria
fase de habilitação, nem de proposta técnica, nem
de proposta comerciai; todos os documentos
abertos no mesmo dia, na mesma seçáo.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -A Seebla

declarou- que--e-BDJ-r-moãvel--é- de--55%-:-Como
o senhor pode aceitar essa taxa de lucro tão exorbitante depois de admitir o aumento de preço
na construção ctvil e dos equipamentos, sobretudo numa época de dificuldades como o decréscimo do PIB e vencimentos em decréscimos dos
salários dos trabaJhadores altamente debilitados,
inclusive o seu. Qual o·vaJor correto do BD! desta
obra?

O SR. RlliTóR- (MaUricio Corrêa)- Nas licitaçõeS áilterlores os membros dM comissões
sempre foram dos quadros da Caesb. Com a sua
grand~ experlência no assunto, como o Sr. explica
o fato de os técnicos terem sido alijados desta
última licitação, tanto da elaboração do edital,
quanto da comissão?

O SR. RELÁTOR (Mauricio Corrêa)-:- Onqüenta e cinco por cento? - -- --

O SR. PETRÚOO GOMES COTA- Ex', essa
pergunta eu goStaria que fosse dirigida à administração superior, pois não seí por que a Presidência

0 SR. PETRÚCIO GOMES COSTA-~ O exBanco Nacional de Habitação, agora Caixa Eco~
nômica, já aceitou obras com 50% de BOI, até

O SR. PETRÚOO GOMES COSTA- É aproxi-

madamente Isso mesmo.
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55% de BOI. Tanto que nessas obras norinais
que hoje nós fazemos na Cãesb o BD! hoje chega

até40%.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -Os jor~
nais publicaram antecipadamente os resultados

da licitação, pois o anúncio do dia 29 Cle maio
último indicava as empresas Mendes Júnior, ou
ServengMCivHsan para a Estação- Sul. Dia 8 de
j~.,Lnho indicava a Andrade Gutierrez para a Estação

Norte e Serveng-C'"M'Isan para a Estação Sul. O
resultado das licitaçõ_es que V. S• presidiu ocorreu
de acordo com o último anúncio publicado. V.
s~ achava que alguém de fora da comissão de
licitação poderia saber do resultado com tanta
precisão?
- -

O SR. PEfRÚCIO CiOMES COSTA- Não sei

lhe responder. A comissão recebeu no dia 10

de junho, em ato público, todos os envelopes
fechados e lacrados, contendo habilitaç_ão, propo_sta técnica e proposta comerciãl, invólucros
completamente invioláveis. Não sei dizer a V. Ex!'
se alguém fora da comissão tinha conhecimento
de que uma das duas, ou as duas iriam ganhai'
a licitação. Não era do meu conhecimento.
O SR. RELATOR (Mauticio Corrêa)- É porque

o fato veio a público, todo mundo tomou_ conhecimento antecipadamente.
O SR. PETRÚCIOQOMES COSTA-Eu tomei

conhecimento antecipado através dos jornais.

O SR. RElATOR (Maurício Corrêa)- O Decreto n? 2.300 exige que antes da licitação de obras,
os recursos financeiros estejam asseguradOs: Os
vaJores por fonte de recursos e o total já ;:1locado
à obra. O senhor pode me precisar quais seriam
eles?

O SR. RELATOR (Mauricio Corre·al- Sr. Presidente, para uma informação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Pois não.

O SR RElATOR (Maurício Correa) ~-V. EX'
vai de~clâir se convoca ou s_e reconvoca o Vlce-Presidente da Tratex?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Gostaria de decidir isso,__ combinando com os
companheiros o que resolver sol;>re o assunto.
V. ~ à que sugere?_
O SR. RELATOR (Maurício Correa) - Gos_taria
-que V. Er me infonnasse sobre o cronograma
de quando seria o próximo_ depoimentO.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Seria quarta-feira, dia 21. Ultimamente, temos
dois depoimentos em um dia para efeito_de maior
rendimento e presteza dos nossos trabalhos. Entretant~, como o_Dr. Willian Penido é o próprio
Presidente da Companhia de Água e: E!>Qotos de
Brasília, que é a instituição capitaJ de todo o objeto
da nossa Subcomissão, eu havia reservado para
S.~ a reunião inteira. V. Ex' sugere alguma alteração dessa natureza?
OSR. RElATOR (Maurício Carreá) -A agenda
_jiqlií estã bOO., só que na hipótese de nós insistirmos na convocação do representante da Tratex
que fosse assinalada a próxima terça-feira às dez
horas e trinta minutos, que c-ompatibilizaria com
a agenda já existente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_usa) Terça-feira próxima.

O _SR RE_L.ATOR (Maurício Correa) -Sr. PresiO SR. PEfRÚOO GOMES COSTA- Os recursos constam de contratos assinados com a Caixa _- dente, se V. Ex.' me permite, eu estive eXaminando
Econômica Federal, Seplan, e Governo do Distrito - a conveniênCia Ou a inconveniêricia daquela dúvida sobre a passivei vinda do Governador_. De rriiFederal. E até onde eu sei esses recursos já eStão
nha parte, cheguei à c~nclusã~ de que não contodos alocados e são da ordem de 4 bilhões e
fuô_ui absolutamente com nada a presença dele
600- milhões de cruzados.
aqui. De modo que estou inteiramente favorável
a que se exclua qualquer tipo de convite para
O SR. RELATOR (Maurí.clo Correar- Sr. Presidente, pela natureza do depoimento do ilustre re- que S. Ex" ve_nha a esta Çomissão.
presentante da Caebs e pelo Presidente da Coin!ssão não tenho outras indagações a formular. Só
indagaria se V. Ex" tem conhecimento porquanto
eu não tenho -certeza, se esses elementos aqui
requeridos já constam dos nossos Anais. Seria
o caso de solicitarmos que fossem inclusos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Tenho a impressão de que não constam. Se for
o·caso, solicitaremos cópias dos do-cumentos para a Comissão.
O SR. RELATOR (Maurtcio Correa) '-'- Agra-

deço a gentileza das informações prestadas pelo
depoente e, também, a V. EX' Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Realmente, foi urna reunião que c-olaboi-ou com
meu médico que me havia proibido de sair debaixo dos lençóis. Mas eu, no cumprimento do dever,
achei que deveria vir preparado para uma longa
manhã de interrogatório. Felizmente, posso encerrar os trabalhos da reunião de hoje e convocar
a próxima para quarta-feira, qUando deveremos
ouvir o próprio Presidente da Caebs, Dr. WLI!ian
Penido.

O $R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

-COffi V. Ex' estaVa insistindo que o Governador
viesse.. ,
O'SR. RELJ\TOR (Mauricio Correa) --Não insisti que fosse convocado, insisti que ficasse em
aberto a decisão de ele vir ou não.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de

Soi.isà) -

Se era o caso de -convocação ou não, de minha
Parte-não tefiho inSiStência nessa convoCação.
A Presidência procede com absoluta isenção, em
função do que os membros da Comfssão decidam. Hoje, ilão estão presenteS- alguns ffiembros
âa Comissão; um deles está inclusive oo:..exterior;
não está no País, o- Senador Chagas Rodrigues,
os outros dois não compareceram. Acho que podemos decidir sobre isto, dispensando a convocaçáb de S. Ex", o governador.
Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos desta reunião.
Muito obrigado a todos:
(Levanta-se a reunião às 1 I horas e 7 mi-

.. ~ c.nutos.).

ATA DA 8•- RfõUNIÃD DA Sl.li3C0MISSÃO,
DA COMISSAO DO DISlRITO FEDERAL,
ENCARREGADA DE INVESTIGAR
POSSNEIS IRREGULARIDADES
NA CONCORRt!iCIA INTERNACIONAL OI/87,
·REALIZADA PELA CAESB, PARA
AS OBRAS DE DESPOWIÇÃO
DO lAGO PARANOÁ.

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte de
outubro de mil novecentos e oitenta e sete, reuniu-se a Subcomissão, na SaJa de reuniões da
Comissão -dO Distrito Federal, sob a presidência
-_do Senhor Senador Pompeu de Sousa e com
a pres_ença do Senhor Senador Mauricio Corrêa,
registrando, ainda, o comparecimento do Doutor
Lúcio Vasconcelos Lana e Souza, Vice-Presidente
da TRA~ Deixaram de comparecer por motivo
justificado os ~IJ.hores_ Senadores Edison Lobão,
Chagas Rodrigues e Saldanha Derzi. O Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, esclarecendo ao plenário que a reunião destinava-se a
ouvir o depoimento do Doutor Lúcio Vasconcelos,
a quem com::edeu a palavra. Terminãda a explanação; usaram da palavra para interpelar o orador,
o Senhor Relator Senador Maurício Corrêa e o
Senhor Presidente, Senador Pompeu de Sousa.
A seguir, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e em especial, a do Senhor Lúcio
V"!sconcelos Laf1ü e Souza, pelos valio59s esclarecimentos que trouxe a Subcomissáo. N.3da mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu- por
_ encerrada a sessão às onze horas e trinta minutos,
cujo inteiro_ teor será publicado, na íntegra, no
Diário do Congresso Nacional, após a tradução
dcts Notas Taquigráficas e O Competente registro
datJ.lográfico. E, para constar, eu, Antônio Carlos
Pereira FOnseca, seCretário, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. Senador Pompeu de Sousa- Presidente.
ANEXO ÀATA DA 8• REUNIÃO, ORDINÁRIA, DA WBCOMISSÃO ENCARREGADA
DE INVESTIGAR POSS1YEIS IRREGULARIDADES NA CONCORRtNCIA INTERNAOONAL 0!/87 - CAESEf,"REAUZADA EM
20 DEOUfUBRO DE"í1187,-ÀS 10:30 HORAS, [NTEGRA DO APANHAMENTO TAQ<JIGRAFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE: AUTORIZADA PÊLO PRESIDENTE
DA SUBCOMISSÃO, SENADOR POMPEU
DE SOUSA

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) A reunião de hoje, desta subcomissão, destina-se
à audiência do Dr. Lúcio Vasconcelos Vice--Presidente da TRATEX. que convido a tomar lugar
rra Mesa.
-Quero comUri:icar à SubcOmissão que recebi
oficio do Presidente do CREA.- Conselho Regio-nal _de_ Eng-enharia, Arquitetura e Agronomia _.:..:_
nos seguintes termos:
"Atendendo a solicitação, atravês do Ofício
29/87, Subcomissão do DF, de 15 de outubro de 1987, vimos informar que não existe,
ein nossos arquivos, qualquer registro de
contrafo, de projeto efou obra firmada er:ttre
a SEEBLA S.A. ~genharia de Proj~os e a
Companhia de Agua e Esgotos de Brasília

-CAESB.

Aproveitamos a oportunidade para renovar

nosso protesto de estima _e apreço."

Encaminho o ofido ao
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-sr. Relator.

Como havia dito, inicialmente, a reuruão de hoje
destina-se a ouvir o Vice-Presidente da TRATEX.
Dr. Lúdo Vasconcelos e, de acordo com o nosso
mêtodo de trabalho, ele terá o tempo de que necessitar para fazer uma exposição sobre o assunto, sendo, depois, ouvido pelos Srs. Senadores,
sobretudo pelo Senador Relator, que mais se importa no assunto, sobre a sua exposição e quaisquer assuntos relacionados à matéria.

Com a palavra o Dr. Lúcio Vasconc:elos.
O SR. LÚCIO VASCONCELOS- QÚero informar que os esclarecimentos que vou oferecer es--

tão já postos no ofício que encaminhei ao Presidente da Comissão de Licitação da CAESB, no
dia 1O de junho. Quero ainda ressaltar que esse
esclarecimento tem o intuito, súnplesmente, dt;
atender a esta Comissão.
Quando houve o avlsb de licitação nos jamais,
informei-me, inicialmente, da capadtação técníca
- o que se faz prim~iro, num aviso, numa conc:orrência - e verificamos que teríamos, junto com
a SULTEBA, uma conSorciada nossa, do sul, perfeitas condições de participar da concorrência.
Compramos o edital e começamos a trabalhar
em cima da lidtaçãoque, pelo valor, pode parecer
bastante estimulante, para quem trabalha em
construção pesada, mas que, na realidade, somente 25% dela representa a parte de construç8o.
O restante é composto de equipamentos fornecidos por empresas ..:...... e nO Brasil há duas.
Determinei a nossa Diretoria aqui, que ftzesse
todos os cantatas possíveiS, na área da CAESB,
e partimos, então, para a elaboração. Por falta
de tempo por parte dos fornecedores de equipamento, deixaram de nos fornecer os preços, registrei em carta a solicitação que fosse adiada a
licitação, para que as empresas pudessem nos
fornecer os preços de equipamento. Não sei se
os senhores sabem. aqui no Brasil existem quatro
ou cinco estações de tratamento, ~omente. Uma
em Porto Alegre, por Jsso busquei essa censor·
dada nossa no Sul, e COm isso não segui preços
das equipamentos, e ficou inviável apresentar
uma proposta, uma planilha d~ preços.
_
FIZ todos os contatos por telex com as empresas fornecedoras, com a -própria CAESB. e as
informações que retebi foram de, como a concorrência era internacional, não poderia ser adiada,
era problema de tempo do Banco Mundial. Queria
registrar, que uma concorrência dessa tem um
custo de um milhão de cruzados, é muito pesado
para a gente, num momento desse que o País
atravessa. em que precisamos gerar empregos,
que precisamos pedalar nossa bfcic:leta, porque
se ela parar nós caímos.
,
Nosso grupo tem ·cerca de dez mil funcionárips,
retirando ar a área financeira do Banc:o Ruraf, que_
por ser área financeira não está conosco, temos
que batalhar, para manter um pouco de energia
para pedalar essa bicileta. O registro que fiz nessa
licitaÇão foi porque, como represehtante dessa
comunidade que sou, me senti na obrigação de
deixar registrado na CAESE que era importante
para TRATEX adiar essa concorrência.
Como empresário, como Diretor Vice-Presldente do Grupo, queria deixar registrado, e me coloco

à dlspd'Sição para quaJquer pergunta que os senhores acharem necessária.
0- SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) O Senador Edison Lobão não pôde comparecer
e justificou a ausência.
Passo a palavra, diretamente, ao nobre Senador
Maurício Corrêa,_Relator da Subcomissão.
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- Queria

indagar a V. E><' que tipo de dificuldade a TRATEX
teve pata conseguir os orçamentos dos equipa-mentos? Poderia detalhar para nós?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS -A dificuldade
foJ de tempo, porque são muitos equipamentos,
a planilha é muito detalhada em termos de equipamentos. Então, como ela estava fornecendo
para outras empresas e, na realidade, também
já fomos adquirir o edital uns dez ou quinze dias
depois de ter saído o aviso, acredito que seja porque ela realmente não teve como fornecer em
tempo hábil para nós, porque havia outras empresas-que tinham pedido.
O SR. RElATOR (Mauricio Corrêa) -Poderia
V. s~ me informar o seguinte. Outro dia, depondo
perante a Subcomissão, que presidiu a concor~
rênda da CAESB, taxativamente salientou que o
DBl dessa concorrência era de 55%, V, S• tetia
condições porque conheceu o edital, porque exa~
minou as propostas da CAESB, propostas na sen~
tido das obras que ela colocou em licitação de me dizer quais seriam os componentes do
DBl para chegar a esse patamar tão grande de
55%.

O SR. L(fcro VASCONCELOS- O que é engraçado, Senao....:, é que, na realidade, há DBI
de até 80%, em -função do custo administrativo,
que hoje está posando demais. O 081, hoje, é
composto, na primeira etapa, de urn custo administrativo. Como se tem hoje pouca obra, tem-se
uma incidência multo grand_e do custo fiXO em
cima. Então, o custo administrativo, fica jogado
em cima de um volume muito pequeno. Então,
ele cresce. É o meu caso, por exemplo. Hoje,
eu tentio um custo administrativo da ordem de
20%. Não tenho condição de deixar o meujatinho,
nêo tenho condição de ter estrutura minha de
escritórios regionais. É importante que se tenha
contatos no País inteiro. Há o custo administrativo,
há_o _custo que se tenha contatos no País inteiro.
Há o custo administrativo, há o custo financeiro,
que hoje pesa muito, em função de atraso. Veja
bem, pectimos um preço de qualquer mercadoria
e, no ato do pedido, ele exige às vezes, um sinal
Recebemos isso que desembolsamos 75, 80, até
90- dias depois, porque até rnarllpular, transitar
com essa medíçao dentro do órgão, demora.
Normalmente, não recebemos bonitinho, certinho. N6$ somos ..um boi de coice" neste País.
Na realidade, dizem que o empreiteiro tem dinheiro. mas sofremos pressão de todos os lados. Te~
mos um encargo muito grande, de geração de
empregos. O custo financeiro pesa demais pelos
atrasos, porque temos um custo financeiro médio
das empresas que tocamos, a margem é razoável,
gira em tomo de 1O, 15%.
Atualmente, entramos em obras com ml'lr_gem
abaixo de 10%, para serrnos mais competitiVOs,
para termos "um pouquinho de gás" para tocar
á ·1'bfddeta". Além disso, tem o custo administrativo, tinarlceiro, a mMsern, o imposto de servi-
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ço taxas eventuais que incidem normalmente no
o81. Talvez a obra que tem o_..DBI mais _baixo
do País seja a obra da Companhi<3 Vale do Rio
Doce. que é uma companhia que paga à vi~.
Em órgãos sobre os quais temos pouco conhecimento, 6rgZ(o5 estaduais, temos o receio da falta
de pagamento. Entáo, aumenta bastante na parte
financeira.
SR. RELATOR -(Mauricio Corrêajqueréndo saber especificamente com relaç'ão à
obra de Brasília. O senhor .sabe qual seriam esses
benefícios, e quais seriaJ11 essas despesas lndiretas? O senhor -acãbou de-fãiai que, inclusive, tem
o jatinho, e que esse jatinho tem que ser sustentado, como eu presumi em virtude da sua_ locomoção por obras. E nós sabemos que há concorrência inclusive que eles pautam determinadas
despesas até para executivo do funcionalismo público, pessoas que são executivas de empresas
públicas, manutenção de determinados componentes no canteiro de obras, como uma espécie
de atenção aos fiscais que vão lá vjsitar, enfim
uma série de outras questões.
Gostaria de saber se o senhor teria condição
de informâr, en passant quais seriam, nesta obra,
esses benefícios. quais seriam essas despesas inK
diretas -esÇecífiéas de Brasília, se teriam um jatinho aqUi...

o

Estava

O SR. LÚCIO VAStONtELOS - Eu citêi .Si;
para dizer do prOOJema que nós temos do preço
fixo. Por exemplo, _eu tenho três tesoureiros na
nossa central enã.otemjeito de tirar os três te.sou~ reirOS por-qUe'feduzíram oito obras ou dnco obras.
Tenho que pennanecer com eles porque o serViço
permanece, então eles terão que ser diluídos, por
exemplo em cinco ou dez obras em vez de ê_star
diluído em 18. Então, o custO, ãdministrativo meu
cairia; Há normalmente esse apoio à fiscalização,
ele já entra no custo direto, quer dizer, a fiscalização' do edital já determina quantos carros que
elas querem para fiscalização, o problema ~-s
refeições do peSSoal, então, isto já prefixados._ Então, no DBI esse apoio local, apoio de fiscaJização,
ele já entra no nosso caso, ele já entra no custo
direto da obra, que nós chamamos custo de porteira.

O SR. RELATOR (Mc:lurído Corrêa) -Ós f0in~
cedores recusaram a entregar as cotações aO senhOr?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS -

Recusarom.

OSR. REu\TOR (Mauricio Corrêa) - ExiStem
muitos fornecedores que podem atender especificações técnicas feitas pela CEEBRA para o projeto da CAESB?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS=Não.

o SR RàATóR (M.3uriCio Corrêa) - V. S•
acha que 48 dias era um prazo razoável para uma
empresa do poder da TRATEX se capacitar para
concorrênda partir\do do pressuposto de que ela
não conhecia os termos da licitação, antes do
edital ser anunciado a público?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS- Era su!fc!énte.

O SR. RELA.TOR (Maurício Corrêa) ~ S(; a
CAESB adquirisse os equipamentos comó pre..
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tendia fazê-lo em 83 licitasse apenas a montagem de construção civil, o senhor acredita que
o maior número de empreltelras teriam

tado à Udtação?

-

-

se habili- ---

0 SR. LÚCIO VASCONCEWS ~Teria..
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - V. S•
considera indispensável a exigência feita na última

licitação de que a empreiteirajá tivesse executado
uma estação de tratamento por lodo ativado?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS- Esse proble-

é importante, os eSpaços vamos assumindo aos poucos. É importante
que a empresa tenha conhecimento desse_ tipo
de obra, ou tenha executado esse tipo de obra.

ma de capacitação técnica

Digo' ao senhor o seguinte: o qUe acohtei::e é
que amanhã outras vão ter a pré-qualificação de-las também, é o meu caso. Na realidade quem
tinha o maior poder, a maior capacitação dentro

do Edital, por isso que ieu fui o líder desse conSórcio, mas na realidade eu não tinha executado ainda wna estação de tratamento, quem tinha executado era a minha parceira do Sul, o que ela estava
oferecendo para ser consorciada minha.
Se no caso, eu fosse o ganhador dessa obra,
quando _eu saísse, eu seria o sujeito que poderia
me capacitar sozinho a fazer uma estação de tratamento lá em São Paulo. Normalmente, esses espaços nós ganhamos. O dinheiro está tão dificil
que não podemos correr o risco de colocar esse
dinheiro numa obra, com uma empreiteira que
não se mostrou capacitada a fazê-lo; é o caso
das hidroelétricas, é o caso de outras obras, é
o caso de linha de transmissão, que também executamos. Como é que se vai dar uma linha de
transmissão lá de Tucuruí, es_se _linhão que saiu
agora, para uma empresa que não tem os equipamentos próprios para executar? Não se vai puxar
cabo na mão. Então, tem que haver essa exigência
de capadtação, isso ai _é contra__ mim também,
em alguns casos, mas acho necessário.
O SR. MAURfOO CORRtA -

O orçamento

da Seebla para construção civil e montagem, elaborado em setembro· de 1985, foi_ _de 63 bilhões
de cruzeiros para a Estação Norte, e de 85 bilhões
de cruzeiros para a Estação Sul; justificável, porque _elas têm capacidades diferentes, V. S•, com
a sua experiência, e tendo feito· o orçamento da
obra, não acha estranho que tanto uma estação
quanto as outras foram contratadas praticamente
pelo mesmo valor?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS- Não cheguei

a fechar o meu orçamento, porque não tive os
preços dos equipementos na mão ..
O SR. MAURfCIO CORR~ -

V.S• não tomou

conhecimento deles?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS "- Não pude

fechar o orçamento. Quando senti que eu não
teria a cotação dos equipamentos, já definidos
em telex, não foi in[ormação por telefone, mas
foi por telex, então, nessa hora, deixei de gastar.
A partir do momento em que eles disseram para
mim que não teriam condições de fornecer os
preços eu providenciei essa carta que encaminhei
à Olesb.
O SR. MAUR!OO CORR~- A Tratex adquiriu

o edital e, portanto, orçou a obra para poder con-

correr. Se não ferir o sigilO empresarial e considerando que é importante para os trabalhos desta
Comissão, V. S• poderia dizer que valores foram
e.-st!Jnados pela T ratex para a construção civil da
estação norte e da estação sul?

b SR. LÚCIO VASCONCELOS - 0° valor está
girando em tomo de· 30% -para a parte civil, o
restante é equipamento; 30% seria o valor da
construção civil,
O SR. MAURÍCIO COR~ - V. S• poderia
me informar se em-decorrência do indeferiniento
do pedido que V. 8' fez à Caesb, sobre o adiamentO dà concorrência, a sUa firma foi prejudicada, do ponto de vista de que houve um favorecimento a outras _empresas que participaram da
~ê:oncorrêncià, ou V. S• entendeu que foi um fato
normal?
OSR.LÚOO VASCONCELOS- Entendo que

minha firma foi prejudicada, mas acho que foi
uma licitação normal pelo fato de a Caesb ter
informado que não poderia adiar a licitação por
ser uma obra financiada pelo Banco Mundial.
O SR. MAUR!OO CORR~ -

Pelo que presu-

mo; V. S• tomou conhecimentO dos valores existentes. o-quetettrtrazido uma certa perpl~dade
a esta Subcomissão é exatamente o dis_p_arate,
o contraste de preços entre o que foi orçado em
19_83 e 1985 e o que foi- orçado para o êxito
dessa concorrênda, tendo em vista que o volume
de obra parece ser o mesmo e que, pelo menos
até agora, não hoLNe demonstração de alteração
no que tange ao volume de equipamentos. V.
S• _te.m coJ).dlções de nos inforr11ar a que se atribui
esse aumento? Em 1985, se não me falha a memória, o preço estava em tomo de 100 milhões
_de dólares, e agora as estimativas levam a um
preç_o de 156 milhões de dólares, com possibilidade até_ de um acréscimo.
O SR. LÚCIO VASCONCELOS-Tenho alguns

subsídios para fornecer a V. Ex". Quándo entramos nessa recessão, na qual ainda nos encontramos, póis o Plano Cruzado foi uma fantasia, wna
poesia do pessoal da área económica do nosso
País, ocorreu demissão- em massa na área de
construção pesada. Um topógrafo, por exemplo,
que é um elemento importante num_ trabalho desses, um laboratorista, largou a sua atividade e
foi ser camelô na rua, foi vender 6culos escuros
nas esquinas e não voltou mais. Criou-se wna
instabilidade no setor.
- ·Hoje, o nosso custo de mão-de-obra é muito
maior do que se não tivéssemos tido esse período
recessivo que estamos vivendo. Poderíamos ter
os salários sendo alterados gradativamente, mas
dentro de faixas. Quer dizer, traje, um operador
de máqUina custa uma fortuna O openidor de
uma máquina rriotonivel8dora, talVez a mais importante no setor de estradas, é um artista, ele
tem que dominar: a lâmina de um equipamento
sem olhar para ela, olhando para frente, na mão,
esse operador vale uma fortuna; é um- trabalhador
que escolhe o tipo de carne que quer comer lá
na obra. Há os que não gostam de carne de porco,
que preferem carne de boi. Esse custo de mão-deobra foi alterado violentamente. Om engenheiro-chefe de obra está ganhando na faixa de 150
a 170 mil cruzados, porque não tem. Nesse período, não foi feito nada, não houve continuidade
Quer dizer, todo mundo está procurando seiViço
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em empresa pública, porque, lá, ninguém manda
embora e nós temos que fazê-lo quando falta
obra. Por isso, esse custo aumentou violentamete.
Há uns_ 3 ou 4 anos, um quilómetro de estrada,
- uma i'estauração de uma estrada, na área do Centro-Oeste ficava em torno de cem mil dólares
o quilômetro. Hoje, esse preço gira em tomo
de 140, 150 mil dólares, porque tudo aumentou;
o transporte, o caminhão, aluga-se um caminhão
carreteiro, s_endo que o carreteiro, coitado, pagou
o ágio do caminhão, ele traba1ha para nós; o operador, o caminhão, o transporte. E o pagamento
para o carreteiro tem que ser à_ vista, pois ele
não tem dinheiro para pagar o óleo diesel que
vai comprar naquele dia.
Dentro da pergunta de V. Ex", está perfeitamente viável o acréscimo que houve.
O SR. MAURfCIO CORR~ -

Gostei de ver

que V. 5' enumerou alguns dados e não citou
o saJário dos trabalhadores.
O SR. LÚCIO VASCONCELOS~ Salários? Pu-

xa vida! Vou até aproveitar para, mesmo com a
pressa que o Senador está, dizer que, talvez, o
setor de construção pesada, seja a única atividade
no País, não_ é o setor de construçáo civil não,
porque se faz muita confusão... Fala-se em construir casa e que se va(dar dinheiro para a construção civil. Na realidade, deveriam dar dinheiro para
o setor da construção pesada, porque é um Setor
que movimenta toda a economia nacional, a indústria de automóvel, a indústria de peças, enfim,
todq tipo dEL indústr!ª, 9 torneira de fundo de
quintal. E há um outro detalhe muito mais importante socialmente falando: é que ele desfavela
grandes_ centros. Essas construções de 500 mil
casas que estão s_endo proposta aí vai favelar grandes centros e tirar 25% da população agricola
_que nem se encontra lá no interior. É a grande
realidade do País. Estou aproveitando a oportunidade para dizer isso a V. ~ É o grande mal
deste País. Agora, não existe um sujeito na construção pesada que ganhe salário_mínimo, e ainda
_n~cebe religiosamente as horas extras; nem o sujeito que dá _água para o' operador, o bombeiro,
como chamamos na obra, não ganha salário mínimo. E _com detalhe: é_o único setor que promove
gente. Esses pobrezinhos que estão aí na construção civil e outros lugares vão ser varredores, serventes, o resto da vida. Na construção pesada,
não; um bombeiro desses, um dia vai ser operador
de máquina, vai ser um encarregado de campo,
encarregado geral. Nós temos um encarregado
geral que só sabe assinar o nome e é um excelente
profissional, abaixo de um engenheiro. Talvez ele
saiba mais que um engenheiro_; só não comanda
porque ele não é um sujeito de escolaridade universitária. Mas temos um encarregado que toca
a obra sozinho. Posso apresentar folhas de pagamento de diversas obras que temos, e V. EX' vai
até se assustar com esse setor. Agora, há uma
_confusão entr_e setor de_construção pesada e setor
de construção civil.
O SR. RELATOR (~urício Corrêéi)- Eu espero que os vitoriosos nas concorrências_ da CaeSb
tenham como paradigma o mesmo tratamento
que a sua _empresa dá aos trabalhadores, e não
apenas o salário mínimo de 40 dólares.
Sr. Pres!dente, não tenho mais nenhuma pergunta a formular. Agradeço a genb1 atenção do
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depoente em responder as perguntas com cavalheirismo e atenção.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu~de Sousa)-'-

Eu gostaria difãZer, excepcionalmente, duas perguntas ao depoente. A primeira pergunta é a seguinte: tendo em vista que o equipamento utilizado nessa obra não é de certa fonna um equipamento padrão e tem poucas a1temativas fora daquela que seja adotada para a construção, a que
o depoente atribui o fato das empresas vitoriosas

na concorrência terem obtido a relação desses
equipamentos e a Tratex não ter obtido?

e"ssa

O SR. LÚOO VASCOI'IcELOS-:_ Já fiZ
colocação. Presumo que não foí fornecido para

a Tratex porque ·ela não teve tempo hábil. Estou
falando sobre o que está escrito, simplesmente
do que está escrito. O que paguei pelo _edi~l,
500-rriil cruzados, não é qualquer dinheiro; é um
bom dinheiro para um caderninho. Comprei
umas 15 folhas, 20 folhas, sei Já, por 500 mil
cruzados.
--Penso que o não fornecimento do preços pãra
a Tratex tenha sido mesmo por tempo hábil, que
as fornecedoras não tinham. Acredito que seja
isso, porque eu não posso pensar em· outra coisa.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) -

ma pasta James Bonde vai lá com o seu tratar,
com _suas máquinas e faz, e faz bem feito.
-Esiã -preO-Cupa-Ção que V. Ex" está tendo_ na
pergunta e que deve ter intimamente não significa
isso que V. Ex" está pensando, porque, na realidade,- há um crescimento muito grande de gente,
de empresas sendo criadas para esse tipo de coisa~;-no setor. EJa tem um DBI pequeno, ela tem
wn custo pequeno porque o dono, às vezes; é
o próJ:iOOengenheiro da obra e as obras grandes,
na realidade, têm que ser dadas para as empresas
com capacitação. Mas, nas obras grandes, também as empresas pequenas trabalham com as
empresas grandes; são subempreiteiras. t necessário realmente capacitação; porque o risco é
grande. Se pão colocam dinheiro e a empresa
não executa, o prejuízo é muito maior.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

De minha parte, acho que jâ_ podemos encerrar
os noSsOS trabalhos. Quero _agradecer ao Dr. Lúcio Vasconcelos a sua colaboração, tendo vindo
de Belo Horizonte para esta _audiência.
Corií.Unko éio Plenário que está prevista para
amanhã a audiência do Dr. William Penido, presj.
dente da Caesb. Embora S. S' lenha sidO convocado por ofido, até agora não recebemos respasta;_inclus_ive, a Presidência da Caesb estava sendo
exercida por um substituto. Portanto, não tenho
condições, neste momento, de dizer que S. 5'
tenha, de viva voz, confirmado a sua presença

Outra pergunta que eu-gostaria de_ fazer de natureza mais genérica: V. S• disse que o DBJ tem
uma margem de variação muito grande, inclusiVe
amonhã.
podendo chegar, às vezes, até a 80% do total
Está encerrada a reunião.
do preço da obra, em função da manutenção
(Levanta-se tr reunião às 11 horas e 30
de toda a estrutura material e humana das empreiminutos.)
teiras; portanto, algumas empreitefras têm que
distribuir em meia dúzia de obras aquilo que de\"eATA DA NOI'IA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO.
ria ser distribuído _em um número maior de _obras.
DA COMISSÃO DO DISTR!TO
~
Por outro lado, isto significa uma concentração
~
·FEDERAL, ENCI\BREGADA DE
de capital cada vez maior, porque só nesses casos
INVESTIGAR POSSfVEI$ IRREGCll.J\RIDADES
as grandes empreite iras, as que já têm precedente
!'IA tONCO~NCIA INTERI'IACIONAL
de obras anteriores, terão condições_ de participar
01187, REALIZADA PELA CAESB.
de concorrências de relativo vulto, mesmo que
PARA AS OBRAS DE DESPClLUIÇÃO
essas concorrências pudessem ser parceladas paDO LAGO ?"ARANOÁ
ra que empreiteiras menores tivessem condfções
de sobreviver no mercado das empreitadas de
obras públicas, sobretudo. Na verdade, esse fenô-Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte
meno náo_constitui um processo de acumulação,
e sete de outubro de mil novecentos e oitenta
um processo que pode chegar a uma patologia: e sete, reuniu-s_e a Subçomissão, na sala de reuuma empreiteirà só ou duas empreiteiras ou três niões da Comissão do Distrito Federal, primeiraempreiteiras tornarem-se absolutas e monopoli- mente sob a presidência eventual do Senhor Sezadoras das grandes empr~ira~as no P~s. Não _ nador Meira Filho_ _e posteriormente sob a presiacha V. s~ que- este sistema está promovendo
dência do Senhor Senador Pompeu de Sousa,
a concentração excessiva de poderes num grupo
com a presença do!i Senhores Senadores ~u·
muito pequeno de empreiteiras? Seria antieco- rlcio Corrêa,_SalQanha_ Dení e_Edison Lobão, renômfco para o País?
gistrando; ainda, o comparecimento do Doutor
Wil_liam P~niQp, Presidente da Companhia de
O SR. LÚQO VASCONCELOS -Sou vl~e-pre." Água e_ ÉsgotO.s de Brasilia - Caesb. Deixou de
sidente do Sindicato de Construção Pesada de
comparecer, por motivo justificado, o S_enhor Se~
Minas e, Já, nós temos talvez 3% de grandes emnadar Chagas Rodrigues. O Senhor Presidente
presas e 97% de empresas pequenas. Digo a V.
eventual declarou abertos os trabalhos esclareEX -qUe, hoje, as empresas pequenas estão em cendo que, atendendo ao convite do Senhor Semelhor situação do que as empresas grandes,
nador Pompeu de Sousa, presidiria a reunião, tenporque com essa recessão, as obras colocadas
do em vista que o mesmo havia assumido com~
em licitação nos Estados, pelo próprio Governo prorilisso -anteriormente e cjUe não poderia estar
são obras pequenas. Por exemplo, num anúncio
presente para o início dos trabalhos. A seguir,
de O Estado de S. Paulo, podemos ver duas o Senhor Presidente eventual concedeu a palavra
folhas de concorrência, mas para acesso de 12 ao Doutor Willian Penido para fazer o seu depoi~
quilómetros, acesso de 15 qujlómetros, acesso menta. Termin_ada a exPlanação do depoente, o
de 2 quilómetros. EU não poSsó fazer, eu não Senhor Presidente eventual passou a presidência
tenho custo para fazer uma obra dessa. Agora, ao Senhor Senador Pompeu de Sousa que o agra·
aquele camarada que tem um escritoriozinho nu~ deceu pela fineza de aceitar o convite para presicfir
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interiamente a Subcomissão. Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor
Relator, Senador Maurício Corrêa para interpelar
o orador. Após a interpel.áção do Senhor Relator
e não havendo mais quem quisesse usar da palavra para interpelar o depoente, o Senhor Presi·
dente agradeceu a presença de todos _e_ em especial ao Doutor Wülian Penido. Por solicitação do
Senhor Relator, Senador Maurído Corrêa, através
de requerimento verbal, ficou deliberado pelo Plenário a proiTOgação do prazo de término da Sub·
comissão para o dia 19 de novembro e o convite
para comparecer a esta Subcomissão, os representantes das empresas Serveng Ovilsan S/A e
da Construtora Andrade Gutierrez, ganhadoras da
concorrêhda. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, _às
doze horas e quarenta minutos, cujo inteiro teor
sel-á publicado no Diário do Congresso Naclonal, após a tradução das notas taqulgráficas. E,
para constar, eu, Antônio Carlos Perejra Fonseca,
Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. Sena·
dor Pompeu de Sousa Presldente.
ANEXO À ATA DAIYONA REGIYIÃO, ORDIIYÁRIA, DA SUBCOMISSÃO E;NCAREIE·
CV!DA DE INVESTIGAJ? POSSfiiEIS IRREGGI.ARIDADES NA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL OJ/87- CAESB, REAliZADA
EM 27 DE oaTGBRO DE 1987. ÀS 1o-.30
HORAS. fiYTEaRA DO APANHAMENTO TA·
Q(JIGRÁF!CO, COM p{JBlJCAÇÃO DEVIDA·
~MENTE A(JTORIZADA PELO PRESIDENTE
DA SUBCOMISSÃO, SENADOR POMPEEJ
DE SOUSA.

-0 SR. PRESlDE:NTE (Meira Filho)- Havendo
_
número legal declaro aberta_ a reunião.
Sintcrme muito honrado em estar aqui presidindo à reunião desta Subcomissão.
Antes, querO levar ao conhecimento da Casa
que recebemos um oficio do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, em resposta ao que foi solicitado pelo Relator, o ilustre_Senador Maurício Corrêa, que pass.o a ler:
(Leitura do oticio)
Colocamos- o respectivo documento à disposição do ilustre Relator, o Senador Mauócio Cor~
rêa.
Nesta reunião, convidamos o depoente Dr. Penido a fazer parte da Mesa, uma vez que ele será
o último depoente desta sêrie de depoimentos.
Com a palavra _o Dr. William Penido, Superintendente_ da Caesb.
O SR. WILLIAM PENIDO -Sr. Presidente, Srs.

Membros da Subcomissão;
Há pouco mais de dois meses, mais ou menos,
tivemos a oPortunidade de aqui vir, a convite do
Sr. Presidente da Comissão do Distrito Federal,
ocasião em que pudemon~sciarecer alguns pontos, e agora voltamos aqui, a convite da Subco-missão. AcreditO-que existam, a meu juízo, pouco~
pontos_ ~m qu~? poderiamos colabOrar, amplicar
ó entendimento da Subcomissão acerca das
questões suscitadas. Antes de colocar-me à disposição da Presidência e dos Srs. Membros desta
Subcomissão, para responder às questões que
me forem formuladas, gostaria de relembrar que
do ponto c!-e vista da presente administração da
Empresa, ou seja, da Diretoria que tomou posse
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há-cerca de 18 meses, em abril de 1986, o quadro
que encontramos em relação a essa obra era defi~
nido, primeiro por um documento da Procurado-

ria-Geral do Distrito Federal, que se respaldava
numa determinação do Secretário de EStado de

Obras Públicas, no sentido de que a Caesb promovesse imediatamente o cancelamento de uma
concorrência anterior, que havia sido verificada
há cerca de 3 anos.
·
Esse foi o ponto de partida. Como diretores
ret::ém-chegados, conheclaroos algo do problema
do Paranoá, problema de saneamento l;tásic::o ambiental, já algum tempo com um certo realce,

e todas as pessoas que militam no campo, alguns
de nós há algumas décadas, já tinham conheci-

mento do assunto, tinham participado eventualmente de um ou outro debate, maís de índole
tb::nica, em tomo do problema. Agora, para nós,
administradores, era a primeira vez que nos víamos a braços com um problema de decisão; primeiro, tínhamos uma obra com uma determinação do Governo -pafã cãnCelar uma concorrência anterior ~As razões que determinavam ess_e
cancelamento, nós as acolhemos, porque nos paret::eram sólidas. Passamos, em seguida, à revisão
do dossiê técnico, com-documentação disponível
acerca do longo periodo de gestação desse programa de despoluição. AnaJisamos ao longo de
algumas semanas, dada a relevânda da região,
o volume de investimentos, a natureza complexa
da dectsão. Socorremo-nos, além do nosso próprio juízo, dos juizas e decisões 9,aqueles que nos
precederam, que de maneira clara já tinham definido os rumos do projeto, ao longo de várias
administrações. Em seguida, a título de conclusão
desse processo decisório, procuramos o conselho
de uma comissão, que escolhemos, baseado em
nosso conhecimento da.s_ pessoas envolvidas, segundo a competência, e, por volta de maio, tinhamos então um"' opinião firmada de que teriamos
de dar continuidade ao que havia sido gerado
e gestionado ao longo da década anterior.
O passo seguinte foi que, se de um lado a
obra tinha um projeto, uma concepção do ponto
de vista técnico, uma filosofia a médio e longo
prazos, a obra porém, enquanto obra, não dispunha de certos aspectos, que revelavam os pontos
positivos e negativos gerenciais ~o longo da década anterior.

A Caesb foi muito co'mpetente em desenvolver
e dar continuidade, através de várias administrações, a um projeto dessa envergadura, conquista
de nossa engenharia, mas falhou razoavelmente
no sentido de assegurar a implementação do projeto. Tanto a_ssim, que estamos em 1987 e até
hoje o projeto não se completou. Esta é a pri-meira
fase.
Passamos à fase mais_ gerendal. De posse do
projeto, desses dados tod®._ inlçiamos os contatos com as agências firiallci?ldor!;ls,_com o G~:lVer~
no regional e federal, de certalorma responsáveis
ou com interess!!S na_4l:ga, e então' J)artimos para
agilizar os re<:ursos,_e wn ponto de partida era
a estimativa de custos, uma vez que os custos
do passado estavam de certa__fo(IJH!I_obliterados,
a conjuntura do País, mudara como muda hoje
de maneira muito acelerada (dístorções de preços}, realidades associadas com um ambiente
macroeconômico certamente refletem numa
obra deste padrão. Associado ao esforço de gerar
uma estimativa de custos, partimos para a busca
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do apoio das agências fmanciadoras; ao final do
ano os recursos foram assegurados através de
ratificação, ou de rerratificação de contratos, convênios entre o Distrito Federal, a Caesb e as agên~
das fmanciadoras, e o ano de 1987 se iniciou
com documentos l(citat6rios praticamente prontos, ações práticas para lançar a obra determinadª. O reW>, de abril para cá, é do conhecimento
de todos. Vários depoentes aqui compareceram
e seria cansativo eu voltar ao assunto, a menos
que haja interesse dos Srs. Senadores.
-Tivemos ocasião, quando da nossa vinda aqui
hâ cerca de 1Omeses, de abordar algumas destas
questões como, por exemplo, o custo; tivemos
ocasião de mostrar que orçamentos e estimativas
de custo sãq entidades um pouco diferentes; vá..
rias estimativas de custo foram feitas ao longo
do tempo. Elas se refletem em situações macroeconômicas difei'entes, refletem pacotes diferen..
tes. A avaliação dessas estimativas de custo em
d6lar, naturalmente, induz a sofiSITias inevitáveis
e falseiam. Entre as várias moedas possíveis para
se ana1isar a estimativa de custo sugerimos que
uma poderia ser o fndlce Nacional de Construção
Civil, como questões na área de formação de preços-índices, coisas associadas a cestas de_ bens
para referência entre períodos de tempo, sobre..
tudo num ambiente como o brasileiro, que viveu
entre 1983 e hoje situações absolutamente cfistin..
tas sob o ponto de vista económico, o que poete..
ríãmos traduzir comparando laranjas com bana..
nas.
Fosse essa obra localizada numa cidade ameri~
cana ou escandinava, o orçamento medido em
d61ãf ou em coroa, trêS anos depois, com variações que fossem do nível sugerido aqui, certamente seria um abSurdo!
MaS, Coffio estamos falando que os orçamentos
foram feitos em cruzeiros, o exercício de transfor..
má-lo em d6lár é wn exercício livre, todos nós_
temos o direito de convertê-lo em tantas moedas
qu8ritiiS vezes quisermos. O exercido em tomo
de nwnerários, em que existe uma coisa chamada
taxa de câmbio, que é um preço relativo no caso
da República brasileira, administrado, varia de maneira diferente, por_ exemplo, para o preço interno
do tratar, do caminhão, do pneu, do tomate. Estas
c:juestões, de resto, têm um cOmponente de tecni..
cismo móbil, a subcomissão se preocupou em
ouvir pessoas e, certamente, ouvirá e fará seu
juizo.
Acredito que, dado o tempo que os nobres senador:es já têm alocado para estas questões, seria
descortez e imodesto me alongar aqui. o resto
é colocar-me à disposição da Presidência, dos
Srs. menibros para colaborar e tentar elucidar
algumas questões que ainda pennm1eçam. (Palmas.)

O_SR. PRESIDENTE (Meiia Filho)- Devo co-.
rtnmicar que o ilustre Senador Edson Lobão se
encontra, nesta hora, na sessão do Senado, que
homenageia os 160 anos d~ .Jornal do Cc:Hnmerclo. S. Ex' manda um recado dizendo que
após seu pronunciamento est~iá aqui na segunda
parte dos nossos trabalhos.
De maneira que o Dr. William Penido, como
acãba de dize~:, está à disposição dos ilustres senadores--para-as perQuntas que queiram formular.
(Pausa.)
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o SR. MAURfao CORm - Gostaria que o
Dr. Penido explicitasse, de uma fonna bem evi~
dente, aquilo que resultou de uma afinnação categórica ?o presidente da concorrência, da licitação,
de que o BOI que consta nas planilhas dessa
obra é de 55%. Aparentemente, é um montante
inc:omum. Mas, dependendo das especificações
dos itens do BDI, poderá inclusive haver justifi·
catiVa, embora, como eu disse, não seja wna praxe na construção civil, V. S• sabe melhor do qu_e
eu. Então, para que tenhamos um norte a respeito
dessa parte que me parece importante, eu gostaria que V. S• detalhasse, minudendasse os componentes do_ BOI. Se não tivesse condições de
o fazer agora que, pelo menos, nos indicasse os
elementos comprobatórios.
O SR. WJLLIAM PENIDO - Senador Maurício
Corrêa, acredito que poderia colaborar com algum esclare-Cimento, naturalmente que a massa
maior de dados poderia ser fornecida, mas tomo
a liberdade, inclusive, de sugerir que, além da
própria CaeSb, tainbénl fOssem solicitadas as informaÇões das firmas ganhadoras. Acredito que
sejam peças importantes e o depoimento delas
pode contribuir para os esclarecimentos,
Peço vénia a V. Ex" para ter algum tempo a
fim_ d~ «:fiscorrer sobre essa questão, porque ela
me parece <::entrai - como V. EX" mencionou
-para entendimento do problema.
Temos o-uvido de várias fontes referências ao
BDL Como V. ~ sabe é_ algo que está, de certa
forma, compilado nos manuais de custo, na prática da forriiàÇ:ãõ de preços e orçamentos, assu~
miu um caráter um tanto carismático, decisões
judiCiais s-e fazem em tomo do BOI, debates se
fazem, ein Vários rúveis, em tomo do BOI.. ~ Acredito que para todos nós empenhados em questões de realidade e verdade vale, de certa forma,
uma pequ-eha digressão: BD! tem a ver com benefícios e despesas indiretas, talvez se o temo, ao
inVés de BOI, fosse 081, ou seja, despesas e beneficips indiretos, ele_ teria, no caso em pauta, pelo
m'enos, atraído priori uma menor carga de suspeição.
O BOI varia tremendamente na prática universal, tanto para a firma pois para uma mesma
obra há firmas diferentes e realidades de custos
diferentes; ele varia de obra e varia até no tempo.
Por exemplo: ainda que de maneira um tanto impressionista, eu diria que uma obra hoje, com
recursos assegUrados nwna capital do Sudeste
e em Brasília, possivelmente teriam BOI diferentes, as realidades políticas são diferentes, a percepção das firmas, sobretudo em obra de grande
porte, acerca dos ambientes políticos e tudo mais,
é diferente. lsso tem a ver com problemas, na
composição do BOI, de questões básicas,
O BD~ geralmente, na doutrina brasileira que é a doutrina, de certa forma, legitimada nas
relãçõ_es_ entre a Câ1J1~ra brasileira da Indústria
de Construção, do Sindicato de Construção Pesada, nos vários estados, sobretudo nos maiores
- o BOI envolve custos indireto_s, p_eriféricos,__ administração da obra, encargos financeiros, impostos e taxas... Há. inclusive, debate se envolve ou
se incluiria, por exemplo, o Imposto de Renda,
pois freqüentemente h~ discrepâncias,_ e1:1 já vi
a inclusão do Imposto de Renda em casos de
explicitação de BOI de _algumaS firfOas; vi a exclusão em outras organizações como, por exemplo,
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o Sindicato da Construção Civü de Minas que
não coloca o Imposta de Renda. No caso em
pauta, embora â.S firmas devessem ser consul~
tadas a esse respeito, porque, nas propostas- ghnhadoras a nível de licitação, qualquer definição
de BOI é aproximada, a concorrência internacional, em pauta, não estabeleceu um preço de referência em cima do qual se colocaria um BDL
É uma concorrência internacional de preço mínima.

Os documentos de licitação, que são a base
parn a participação dos concorrentes, não estabe-

lecem que os concortéfites tenham limites para
suas propostas, cu seja, se um concorrente chegasse e ofertasse 1O cruzados, satisfeitos todos
os requisitos técnicos, esse concorrente teria levado a obra. A concorrênda é de preço mínimo,
de preço não pautado, de preço não constragido
por nenhum limitante associado com o orçamen~
to, tanto é que temos usado o termo OrÇ8meóto-e ao usar esse termo estamos falando em estimativa de custo que a Caesb fez e que não conSUI
dos documentos licitat6rios. De novo, uma concorrência como a nossa, por exigência do própria
Banco Mundial, é uma concorrência de custo mí«
nimo, prevalecendo o princípio da competitividade, e ganhará quem, satisfeitos os requisitos
técnicos e outros de ordem econômico-financei~
ra, apresentar o menor preço.
Portanto, não existe um BD! gravado na pro-posta ganhadora. O intuito desta Subcomlss&o
é certamente o de colaborar no sentido de se
estabelecer algumas referências. Tanto é assim
que fizemos um exerc1cio que não ê exatamente
da nossa competência, ou seja:, tentamos buscar,
no orçamento das fumas, referência aproximada
ao que seria o BDI dessas empresas. O BOI inclui,
além das despesas indiretas. o lucro.
Se as informaçóes que dermos forem consideradas de algum relevo, é necessário que, a partir
daqui, se estabeleça, de uma maneira irretorquível
e transparente, que BOI não é lucro. Isso evitaria
l,l_m_~_c;;erta__confu~

que .tem muito -desdobr-a~

mento político relativamente à Caesb e à sua gestão, de que, por exemplo, estaria havendo lucro
de 55% numa obra desse porte. Isso é absolutamente incorreto. Quando se levanta um dado destes, naturalmente deve ser um esforço de busca
adicional de informação ao invés de um exercício
de má fé.
Fazendo o exercício, ná caso do Consórcio Andrade Gutierrez..Caesb, a proposta vencedora do
consórcio de construção civil tem o valor de 1,15
bilhao de cruzados para os equipamentos; as
obras civis, 1,298 bi1hão de cruzados. A proposta
vencedora, no caso deste consórcio, envolve
2,314 bilhões aproXimadamente.
Os equipamentos sâi:i constituídos de quairo
grandes pacotes. Os preços associados a estes
equipamentos são_ cotados para o consórcio vencedor. Foram cotados os da Degrémont que é
o pacote n~ 1, com o valor de ordem de 92 miJhões
e _800 miJ, envolvendo equipamentos como os
conjuntos de gradeamento, de desarenação, de
decantação primária, de adensamento lodo primário por gravidade, bombeamento com comportas.
O paCote n"' 2, da FlLSAN Equipámentos e Sistemas S.A. e Dresser Indústria e Comércio tem
o valor de 600 milhões e SOO_ mil cruzados. É

praticamente sobre a parte de suprimentos de
ar e de sistemas de aeração.
O pacote n~ 3, também é da Degrémont, que
foi a vt!ncedora, e o n~ 4, também da Degrémont.
Os quatro pacotes somados dão 1,15 bilhão
de cruzados. Este é o preço de referência para
o_ consórcio vencedor cotá~lo. Além disso, o consórcio ve1Jcedor deu o seu preço de 1,298 bilhão._O que competiria a enqi..adtamento no que
chamamos de beneficies e despesas indiretas dever!.a ser o seguinte: há despesas indiretas.
E o problema da administração local que envolve aproximadamente 20% de mão-de-obra, 2%
de materiais e 1% de acompanhamento técnico,
totalizando, pOrtanto, 23%.

O segundo item é a administração central rateada por obra. Não existe um número mágico acerca disso. No caso em questão, fomos informados
que esse rateio é da ordem de 5%, o chamado
overhead. Os cuStoS financeirOs, seguros. impostos e taxas a 7%.
Terí~os, portaflto, 23% de administração local, incluindo mão-de-obra. materiais diversos;
5% de ~dministração central e 7% de despesas
financeiras, etc. Naturalmente, estas despesas estariam associadas com o fato~Pessoalmente, considero modestas estas despesas no ambiente macroeconômico brasileiro. As despesas estão assodadas com o fato de que a incidência do desem~
bolso d_a firma e o prazo interveniente entre aquele
desembolso e o efetivo faturamento e ressarcimento -é um período relativamente longo, ~ujo
custo de capital ou próprio - custo de oportunidade no caso- ou do capital financeiro é,_certamente, bem mais elevado do que os 5% abibuídos
aqui.
Ehtão, o chamado BOI, montaria, notando
bem, o BOI da parte da obra cMI. os castos dos
equipamentos ou seja, metade do bolo aproximadamente é equipamento a outra metade é construção civil, e dentro desta metade, que é a construção _c_ivil, _() l3DI d_eve s_erda ordem _de_ 40%.
riOs Quafs Os berlefidOS-- d-iretOO.-lucros lí~ido~
serão da ordem de 5%. Isso, no caso, então, do
Consórcio Andrade Gutierrez-Caesb. Recapitulando, para a parte, que é a metade do bolo aproximadamente, um pouco- mais da metade, 55%
talvez do bolo que está associado com construção
civil, cerca de 23%, correspondentes a administração, ou seja, pagamentos da folha de salários
dos adn1inistradores locais: os engenheiros super·
visores, todo o pessoal técnico e administrativo
de gerência, dentro do critério do que seja o BOI.
Ou seja, o BOI inclui pagamentos de renda a
pessoas, salários, etc. uma vez que o critériO uSual
é o de que custo direto envolve só a renda assodada com salários e obrigações associadas com
a força de trabalho imediatamente envolvida com
a Implantação da obra. Então, nós teríamos, na
administração local, 23%, incluindo materiais e
acompanhamentos; 5% de rateio da Administração Central; 7% de custos financiados, írnpostos
e seguros -isso daria, portanto, 35% -e, cerca
de 5% de beneficias díretos.
No caso da outra empresa, do outro consórcio
nÇ>s temos uma estimativa. A
propàsta deles é da ordem de. 2 bilhões, 292 mi·
lhões. Os equfpamentos totalizam 1 bi1hão e 200
milhões.
S.~g~Civilsa,n,
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V_ ~ pode notar que é um problema de desenho das duas instalações. Ainda que os proc,essos
sejam os mesmos, são obras distintas. Os equipamentos, no caso da e$_tação Sul, que foi ganho
pela SeJVeng-Gvilsan, custa um pouco mais que
o pacote de equipamentos Andrade. Ele custa
na ordem de 1 bilhão e 200. As obras civis, por
~':la_ vez, custam um pouco menos do que a da
Andrade, elas custam 1 bilhão e 90 contra l bilhão
e 290 no caso daS-Norte. Desse total, nós podemos situar, trabalhando em cima dos dados disponíveis, um BOI da ordem de 42,5%, em que
nós teríamos uma discriminação aproximada de
despesas administrativas locais e gerais.
As loc<))s, em analogia com a Andrade Gutierrez, é da ordem de 8%, enquanto que as gerais
de 6%. Naturalmente, um analista, que viesse a
se debruçar sobre isso, iria verificar, por exemplo,
questões da seguinte índole: na parte do BOI,
despesas administrativas no total de 14%, no caso
da Serveng-Gvilsan, contra 23% no caso da Andrade, refletem estruturas de custos diferentes,
vocações diferentes. Um consórcio vive em Brasília desde os anos 50, do final da década de
50, o outro consórcio não tem obra de porte aqui;
um consórcio tem usinas, tem almoxarifados, es~
critórios locais, obras, etc, outro consórcio não
dispóe disso. Isso, naturalmente, implica em estruturas de custo diferentes.
Administração Central; as despesas alocadas
por rateio da administração central são aproxima~
damente as mesmas. As despesas fiscais da ar~
dem de_S%_,_ financeiras, no caso da Serveng, da
ordem de 7; ferramentas e equipamentos_ da ordem de2.
D_espesas gera[S, - transportes, operários, alimentação e segurança, eventuais serviços Imprevistos totalizados da ordem de 7,5. Trabalha. porM
tanto, a SeJVeng com um- BOI total da ordem
de 42,5, dos quais, 14% são despesas administrativas, 3% fiscais, 7% financeiras ~ o custo do
dinheiro para o periodo interveniente - e despesas ge~ais_~ _ferram~ta e equipamentos, nesses
itens mencionados, da ordem de 9,5, Trabalharia
esse consórcio com uma bonificação, lucro líquido, vamos chamar assim, uma margem de contribuição líquida da ordem 9%.
Em linhas gerais, são esses os números que
teríamos, ressaltando, Sr. Senador, pela natureza
da nossa concorrência, que, de novo, não foi uma
concorrência. Tem sído comum, em vários órgãos da administração pública brasileira, a apresentação de propostas, _editais e apresentação de
propostas conseqüentemente vazadas em tomo
de intervalos permissfveis. As propostas têm de
estar enquadradas, baseadas num certo orçamenta básico e com intervalos.
Fosse esse o nosSo caso, suponho que estaríamos-, certamente, abertos a uma controvérsia
muito maiof, porque poder-se-ia argüir que os
nossos orçamentos teriam sido inflados exalamente pa-ra gara-ntir inteJValos de apresentação
de propostas exorbitantes.
Trabalhamos com a concorrência de custo mínimo. É importante reiterar' isso e Que não explícita
BDI. O BD!, no caso, naturalmente, existe a nível
das empresas que apresentare"1 os seus orçamentos. A CAESB sempre fez estimativas de custo. Orçamentos existem de fato, e eu diria mesmo
de jure, quando as propostas são colocadas em
cima da mesa e os envelopes abertos.
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continuidade por mudança de projetista,_por problemas de direrenças de ponto de vista e de procedimentos entre projetistas e gerenciadores e tudo
mais. Então, buscamos, no caso, manter a mes5 a-10%, descontados todos os outro~>._compo
nentes: o 80[, impostos, administração direta, ra~
nia -flrma, trabalhando com ela, corri contratos
adidoriafS e aditivos, -a_onde possível, do pontoteias, etc.
de vista legal, dentro do mesmo programa de
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) .-- V. S_'.
despoluição do lago Paranoá. Dentro dos consórpoderia me informar se a Serveng-Ctvilsan SIA
cios ganhadores, o Consórcio Andrade Gutierrez
tem sede em Belo Horizonte?
e Caesb - de fato - o líder do Consórcio é
O SR. WILUAM PENJDO- Não. O meu conhemineiro. A outra empresa é paranaense. No secimento é de que ela teria- sed-e em São Paulo.
gundo caso, a _empresa ganhadora, a ServengCivüsan, é de matriz paulista, embora há muito
O SR. RElATOR (Mauricio Corrêa).- E a Anradicada aqui em Brasília e fez, em grande parte,
drade Gutierrez é em Belo Horizonte?
os equipamentos de saneamento básico daqui
O SR. WIWAN PENIDO - É em Belo Hmida Capital, desde quando teve início a implanzonte.
tação de Brasília. Quanto a Belo Horizonte, portanto, o fato da Andrade_ Gutierrez
de lá, bem
O SR. RElATOR (Ma_uríclo Coriêa)- ATrátex
como a- Mendes Júnior, que também participou
SIA também é em Belo Horizonte? A SEEBLA?
da-ConCOfTêhcia e é âe Belo Horizonte, Minas GeO SR. WIWAN PENIDO- Em Belo Horizonte.
rais, hoje, do ponto de vista da estrutura da econoA outra, acho, é no Rio de Janeiro. Posso me
mia mineira, detém, possivelmente, talvez, um
socorrer de a1guns dos nossos diretores de engebom terço ou até um pouco mais da capaCidade
nharia, que, talvez, se estivessem aqui, poderiam construtiva na área da construção pesada. É da
responder.
tradição brasileira saber que, sem prejUízo de outros Estados, mas que esse equipamento de consO SR. RELATOR (Maurício Co'rrêa)-- Parece
trução pesada tem sido, inclUsive, muito compeque o representante legal disse que ela se iniciou
titivo, não s6 em Brasília, mas no Iraque, na África
em Belo Horizonte, que a firma nasceu em Belo
Otidentãl; na África Central e no Orierite Médio.
Horizonte. Parece-me que, depois, desJocou-se,
Eles sâo agressivos e, por conseqüência, ·a preuma boa parte da administração dessa empresa,
sença, hoje, numa grande obra, no Brasil, de firpara São Pau1o ou Rio de Janeiro, não sei.
mas naquela região do País, acredito que há urria
O SR. WIWAN PENIDO- Hâ o risco de comeprobabilidade muito elevada. Isto, à guisa apenas
ter uma incorreção, mas quase certo de não fazê- de esclarecimento não é lógico, mas há uma infelo, a SEEBLAS/Atem sede social no Rio de Janeirência lógica de que a presença de mineiros, nesro, embora a maior estrutura operacional dela, - se empreendimento de porte, decorre do Estado
boa parte, esteja localizada em Belo Horizonte.
ter-se especializado nisso. Da mesma maneira
que se supõe, por exemplo, na área de mecânica
O SR RElATOR (Mauricio Corrêa) -Apenas pesada, a presença de uma firma paulista ser qua·
faço _essa formulação porque me parece uma se uma certeza.
coincidência multo grande que, nesse caso da
concorrência da CAESB, os interesses se concenO SR. RACHID SALDANHA DERZI - Isto foi
tram muito com os errlpresárlos de Minas Gerais. em ~nção da consbuçã._o de Brasília ~_por ser
Mas não é o caso. Tenho uma pergunta para Presidente da _República Jusc.elino KUbitschek,
V. $f aqui.
que criou todas as grandes companhias que estão
aí.
O SR. WILLIAM PENJOO_ -:-- Poderia responOSR RELATOR (Maurício Corrêa)- O probledê-la? Essa primeira?
Senador, é o seguinte. Primeiro, no caso da ma dos aditivos da Caesb - se existem ou não?
Se.ebla S/A, o contrato da Seebl~ com a Caesb
O _SR. WJWAM PENIDO - Sr. Senador, não
data de dezembro de_l981.
só aditivos, mas novos contratos, ao longo do
período, relacionados com obras. Naqueles casos
O SR. RElATOR MAURfOO CORRÉA- Aliás,
se V. s~ me permite, apenas para aproveitar a em que ·a aditamento não era possível do ponto
corrente da sua conversa. A Seebla S/A parece, de vista legal, novos contratos foram celebrados
e asSdciados.
inclusive, que se encarregou do RIMA. posteriormente. Entào, eu gostaria que, já nessa pergunta,
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) -lnclusive,
V. S' respondesse se houve contrato aditivo desse na ~a gestão?__
primeiro- parece que foi de 81 - se houve
O SR. WILUAM PENIDO - Inclusive, na nossa
algwn contrato aditivo, de Já para cá, com a See- gestão.
Portanto, eu diria a V.

Ex~.

Senador Maurício

Corrêa, que lucros líquidos de empresas, no caso
em pauta, estariam situados nesse intervalo de

ser

blaSIA

O SR. WILl.lAM PENIDO - Então, escolhida,
num critério que foi bastante completo, embora
isso tenha sido feito 5 anos antes do início da
nossa gestão, o nosso ju~o é de que foi bem
feito, muitos dos propósitos nossos foram eVitar
soluções de continuidade_, ou seja, a Idéia era trabalhar com o mesmo projetista, trabalhar com
esse projetista ao lo_ngo da obra, até que a obra
se _encerre e seja entregue, depois do período
de pré-operação. Na tradição de Brasília, já temos
visto obras de porte, que têm tido solução de

O SR.-RÉIÃToR(MauriC!o Corrêa)...:...... É porque
ele negou, aqui, que não havia nenhum contrato
aditivo com a Caesb- por isto, estamos fazendo
esta pergunta.
0 SR._ WIWAN PENIDO - É pelo seguinte:
grande parte das coisas que se verificaram, até
f!ntão, são por aditamento. Mas nós t.emos que
cogitar de novos Contratos e, nesse sentido, é
que esclareço a V. Ex", por exemplo, o problema
de gerenciamento. Nós não queremos solução
de continuidade, em colocar alguém que vai gerar -
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conflíto entre o projetista e o gerenciadOr. Dentro
dO que a lei permitir, dos pareceres legais que
forem emftidoS, nós gostaríamos de trabalhar
com_ct_mesma homogeneidade. Esse é o partido
usual ern toàa é!; obra de grande porte no mundo
ititeiro.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - Dr. Penido, uma dúvida que continua a reinar no nosso
melo, aqui, é essa da opção adotada pela Caesb,
no que tange ao tipo eleito para o tratamento
do lago. V. EX', se quiser, não precisa dissertar
muito, pode ser apenas uma informação mais
precisa, partida do Presidente da Caesb. Realmen-.
te, entre o sistema terciário e o sistema de exportação~ a Caesb optou pelo sistema terciário, pelo
tratamento terciário. O Sr. está convenddo_de
que, realmente, esse_ sistema escolhido é Q melhor, é o mais _ecOnômico, atende à evasão do
dimensionamento populacional do Plano Piloto,
numa perspectiva futura, não muito remota? O
Sr. está ciente de que esse sistema ado~do se
compatibiliza com os interesses da administração
pública, se compatibiliZa com os interesses da
defesa do erário, se compatibiliza, enfim, com os
aspectos técnicos?
--

0 SR WIWAN PENIDO- Se V. EX• me permite, eu gostaria de voltar a uma questao.

O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Esse assunto já foi muito debatido aqui. Apenas, eU desejava saber da sua lavra.
O SR. WILLIAN PENIDO -

Sr. Senador, acho

que a melhor coisa ...
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- E matéria
de lavra é com o mineiro mesmo_.

O SR. WJLLIAN PENIDO- Mas, Senador, vou
dispensar, então, os gráficos e as coisas escritas
e vou falar da maneira mais curta e breve,
Foram cerca de 12 anos, aproximadamente,
de estudos já direcionados para essas questões.
A escolha que V. Ex.' faz referência foi feita seis
anos antes. Ela, portanto, do ponto de vista, seja_
de integridade profissional, ou de vaidade gerencial, não nos caberia um intuito de defender essa
opção feita há seis anos. Mas, em sã consciênci13..
nós temos que declarar _que foi a escolha correta,
mantida consistentemente, ao longo do_ tempo,
por váriaS administrações.
Não seria correto
afirmar a V. Ex' que essa
é a solução para tudo e para todo tempo. Não
existem sOluções desse tipo, em regra geral, quando se trata de obras urbanas de porte, em que
o boriz_o_nt~ é de prazo multo lçngo. E, num ambiente Urbano como o nosso, com altas taxas
demográficas,_ com uma natureza ainda não exatamente. beffi-Conhecida :._ esse é outro dado.
Do ponto de vista do ciclo hidrológico, por exemplo, o ambiente de B_r~(!ia_ não é e{(trem~ente
bem conhecido. As primeiras teses históricas
m.:iiS robustãs só agora que nós as ternos e estamos examinando. Assim é, por exemplo, que,
quarido- se fala em exportação, a preocupação
muito séria é de que, ao se exportar, se seque
o lago. Porque há quem defenda o seguinte ponto
de vista - pessoas com credenciais: V. ~ t~IJI.
na fase de mínima, um ingresso_ da ordem de
4,5 m 3 , por segundo, na bacia; retira 2,6, num
período de seca prolongada, ~a evaporação. Se
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o que sobra, V. Ex' ainda exporta, haveria, indusive, déficit na exportação, ou seja, o lago seca.
Qual é a probabilidade disso ocorrer? Não sei
exibi-la nesse momento. Brasma ainda carece de

estudos hidrológicos mais precisos. Estamos cuidando disso e acredito que nós os teremos dentro
de uns dot:; anos.

1

Portanto, uma obra, como essa, naO é solução
cabal, p6rque não existe esse tipo dê proposta,

seja do ponto de vista de engenharia, seja do

ponto d~ vista urbanístico. O que nós podemos

dizer sobre essa obra é que ela é a melhor escolha

neste momento, ou seja, BrasiJia tem muitas pontes a atravessar, de agora até um futuro de longo
prazo, no Século XXI, meados do Século XXI. A
melhor ponte a ser atravessada é essa.. É um

tratamento entre as oito alternativas que foram
estudadas entre 1979 e 1980: qUatro de tratamento terciário na bacia e quatro de tratamento
secundário fora da bacia, de esgotos. Ou seja,
nunca houve, Senador, uma proposta de tratamento terciário versus exportação. Houve um
elenco de alternativas contrapostas a esses elen~
cos; de um lado, tratamentos terciários, segWldo
várias modalidades de desenho de lançamento
para fora da bacia, e, de outro lado, tratamentos
seamdárfos. fora da bacia, também em quatro
alternativas do transporte.
Quem fez a dedsão antes, Mo fosSem· técnicos
renomados, fossem apenas homens e mulheres,
na lógica, eles teriam certamente feito a mesma
opção, pOrque o exerCício era, sobretudo, de lÓgica; não iniciado, com relação às oito alternativas,
escolheria da mesma maneira, porque V. Ex' tem
as alternativas A, B, C, D. Essas quatro "alternativas
são de tratamento terciário, s~ndo que a A é a
mais barata delas; e E, F, G, H, quatro alternativas
de tratamento secundário, fora da bacia, sendo
que E- é a mals barata delas e ainda de custo
ligeiramente superior à A

A. portanto, é a mais barata, ou seja, o tratamento terciário, nos moldes que está se implantando, dentro do estudo da SERETE. que nós
fizemos em 1980. Além disso, esse tratamento
é um tratamento secundário, com adicional de
custo não superior à ordem de 1O%, ou seja,
o módulo terciârio. nesse tratamento se_cundârio,
encarece a obra na ordem de I O%.
Fica aberta a possibilidade. Primeiro, não é o
desejável; é uma questão que, certamente, V. Ex~.
corno homem póblico de relevo na comunidade,
deve tê-la em alto nível de preocupação. A ocupação da bacia é algo extremamente deHcado e
complexo. Venha a bacia a ocupar uma popu~
fação muito grande que, do nosso ponto de vista,
da CAESB, tem sido a tradição dos estudos, no
caso do PEOT, etc, que essa ocupação deva ser
limitada. Não há capacidade de suporte, do ponto
de vista ecológico-urbano, para uma população
acima de um certo patamar. Mas, se isso vier
a ocorrer, acredito, que se incumbirá à CAESB
e às autoridades da região de buscar soluções
que não inibam e nem aniquilem esse tipo de
obra implantada. Ela continuará corno módulo
de tratamento, com uma popi.rlação da ordem
de 800 mil habitantes, levando-se em conta mudanças de hábitos de consumo de água já obser·
vades e as questões relacionadas com os coeficientes de segurança usuais de ampliação de ca-

pacidade disponíveis. Por estas razões, teríamos,
portanto, do ponto de vista de quem tomou a
decisão, o descortino de que esta ponte a ser
a_travessada não oblitera, não inibe outras decisões que o futuro reserve à ddade. Ao passo que,
por exemplo, uma decisão que fosse associada
à época com um trajeto de exportação de esgotos
fn natura, brutos, com tratamento fora da bacia,
diferentes patamares de evolução urbana da cidade encontrariam constrangimento no sistema de
transportes, por exemplo, cuja expansão é sempre
bem mais complexa, sobretudo, quando se envolvem túneis, equipamentos, inclusive se nós já discutimos, hoje, problema de estimativa de custo,
num ambiente econômlco como o nosso, que
varia tremendamente, V. EX" bem sabe que aqueles associados às obras do tipo túnel, escavação
profunda, etc, entramos num Pais, como o nosso,
na região absoluta do imponderável. As grandes
obras nessa área, no Brasil, tais como Ferrovia
do Aço, trechos do metrô, no Rio de Janeiro e
em São Paulo, têm mostrado variações de custo,
entre estimativas iniciais e orçamentos, ex pos
facto, podem variar, em moeda forte, de mais
de dez: vez:es.
No_ nossq caso, porianto, a escolha foi uma
escõlha sadia. Não tenho a menor dúvida de que
1',_ cidade, o seu governo e a CAESB. à época,
fizeram a_ melhor escolha dentre as alternativas
-PúsSíveis~ qUal seja a do tratamento terciário, com
esse horizonte de população que não inibe novas
inklatiVas, se o Plano Piloto vier a ter uma ocupação urbana s~perior a 1 milhão de habitantes
ou faixas superiores.
OSR..RElATOR (Mauricio Corrêa)- O Góvernador José Aparecido de Oliveira, quando assumiu a responsabilidade administrativa do Distrito
Federal, anunciou, galhardamente, que iria reali~
zar a construção do lago de São Bartolomeu, como alternativa para o abastecimento, ou até como
função de complementação das necessidades hídricas de abastecimento do Distrito Federal. V.
S• poderia me informar se este projeto já está
arquivado ou sé ele está na ordem do dia., ou
se o Goveino optou outro sistema, caso essa nece~idjJQ_~ s~ ir}1ponh~, como remédio urger:rte?
O SR. WILLIAM PENIDI -

Perfeito, Senador.

É possível informar a V. Ex~ do seguinte! Primeiro,
oTlo São Bartolomeu é uma cogitação desde
a fundação da cidade. Durante muitos anos, isso
ficou realmente relegado a um certo ümbo. No
Plano Diretor de 1970, foi reabilitado. Esse documento, chamado de Plano Diretor de 1970, é outra peça básica que nós, como administradores,
tomamos como referência. to último documento
compreensível de que Brasma dispõe do ponto
de vista de _água e esgoto. É o Plano Diretor de
1. 97õ:i''i:fo-se fez outro documento compreensíVel
integrado. Cogita-se, agora, de fazê-lo, estamos
gerando os recursos para a elaboração de um
novo Plano Diretor, que seriam financiados pelo
Banco lnteramericano de Desenvolvimento que
já se iniciou e terá coriclusão dentro de dois anos,
ou seja, Brasüia só terá outro Plano Diretor, tudo
Correndo bem, vinte anos depois do primeiro.
Dentro do primeiro Plano Diretor, e único até hoje,
o São Bartolomeu entra como uma opção, segundo este Plano Diretor de 70. A primeira fase do
São Bartolomeu já deveria estar produzindo água
desde 1983. Quando n6s assumimos, recebemos
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estes documentos e também uma diretriz de Governo in-equívOco do Governador José Aparecido,
trabalhamos nessa direção e encontramo-nos hO:.
je na seguinte situação: já temos recursos para
desenvolver projetas básicos alternativos, mais de
um, para o sistema produtor São Bartolomeu.
Estudamos, a nível de anteprojeto, várias outras
possibilidades. Nos últimos doze meses, _estudamos vários pontos de aproveitamento, Inclusive
com estudo a nível de anteprojeto de barramento,
todos supervisionados pelo BID, segundo critérios
e relatórios já examinados pelo Banco Interameticano de Desenvolvimento. Estudamos vários
pontos possíveis de barramentos do Areias, estudamos o Corumbá, o Preto, o Maranhão. Nós
estudamos cerca de oito alternativas em todas
as bacias mendohadas num raio de cerca de
100 quilômetros, círculo este definido mais ou
menos por um ponto central nã região aproximada do Guará. Dentro desta área nós examilam_os oito alternativas já com a fonnulação de
estimativa de custo, a nível de anteprojeto, e, no
estudo comparado segundo a metodologia BID,
o rio São Bartolomeu se propõe como_ alternativa
mais barata~--

0 'que faremos agora? Com os i-e<:ursos que
estão diligenciados do BlD mais Caixa Econômica, partimos simultaneamente para o desenvolvimento de um projeto básico do sistema com
o estudo de impacto ambiental, de maneira que
o projeto executivo, quando vier a ser feito, já
tenha subsídios, e acredito que, em meados de
1988, estes estudos poderão estar concluídos e
em ·condições de serem submetidos para a_solici·
tação de fmandamento ao BID e à Caixa Econô-mica. O que é passivei prever, portanto, infdo
de obras no ano ~ubseqüente, 1989, no primeiro
semestre, será possível estarem os· recursos dilig~nciados e todos os projetas já prontos.

O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - Concretamente o Sr. fez referência que seria inviável ou
ímpossível não sei até onde poderia defmir, o que
me pareceu traduzida a sua inforrmição, que, com
relação ao sistema adotado, que é o terciário,
a modificação seria difícil ou impossível, eu não
sei, porque já houve uma eleição para este tipo
de tratamento adotada anterlormente e nem era
no seu GoVerno. Mas nós ~mos yi_sto aí que na
concorrência foram feitas inovações, do ponto
de vista de que foram repetidas estações, etc.
para se chegar a esse resultado. Por que não
poderia haver modificação com relação ao sistema encontrado tendo em vista o passado 83, 85,
mepa~?

O SR. WILLIAM PENIDO - Perdão, Senador,
eu não disse que nós assumimos este projeto
porque tinha sido eleito. Nós assumimos porque,
a partir-da eleição fe"ita seis anos antes, e do nosso
esciutínio, nós nos convencemos qUe ela era correta.

O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - Quer
dizer, que foi uma reafumação do entendimento
técnico...
O -SR. WILLIAM PENIDO - Correto.
O SR. RElATOR (Mau;ício.Corrêa) - .. por
parte do atual Governo de que este era o melhor .
sfstema?

·· ..
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O SR. RElATOR (Maurício Cárrêã.J ~ V. s~.

na audiência realizada em 28 de agosto de 1987,
na 3• Vara da Fazenda da Justiça do Distrito Federal, afirmou que o RlMA do Lago Paranoá demoraria em tomO de dois anos para ser realizado
e acabou sendo apresentado em menos de 30
dias. V. S• s~ equivocou em seu depoimento ou
o nível técnico do R[MA. atual é precário?
O SR. W[LLJN;\ PENIDO - Não, é um problema conceituai. A resposta a esta pergunta foi antecedida por uma outra resposta a uma outra pergunta, ou seja, o que eu entendi por RIAA. Para
a minha concepção do que era RIMA, certamente
que me guiava a definição de um prazo que, na
realidade, não era de dois anos. Continua sendo
esta _a minha posição. Na realidade o que é o
RIMA? O RrMA, no caso do nosso projeto - e
aí entraríamoS nunia seara onde ela é conflitiita,
há um contendoso acerc::a disso. A CAESB, no
nosso entendimento, com~ órgão de defesá. ambiental e o é por definição legal, ao longo do
desenvolvimento desse projeto realizou também
um RIMA, ou seja, o estudo dessas alternativas
que estão em foco, em debate, que é parte substantiva desse RIMA não explicito que a CAESB
realizou ao longo de vários <mos. Se fôssemos
agora retomar a questão, associada com estudo
de alternativa, como se o passado não existlse,
se fôssemos inaugurar e$$e tipo- de estudo, levaríamos mais de um ano para criar um documento
- que eu chamaria de RIJ'ti\A -:--. consoante a
definição que fiz ao Meretíss[mo Juiz, por solicitação dele, do que eu entendia por RIMA. Portanto,
a resposta é só a face oculta da lua, que é uma
fase_ visível, que era me_u_e_ntend.imento do que
era RIMA No çaso da CAESB_ e__ desse tipo de
obra, o_RIMA é o_ próprio conjunto de estudos,
desde a comparação dos vários anteprojetos associados a alternativas distintas, passando pelos
projetas básicos e, finalmente, uma discussão critica deJ:.odos eles.
O-documento a que V. Ex" f~_r§!Jerência, que
foi gerado em um mês, res_ulta exatamente disso,
dado que, no nosso entendimento, havíamos feito
esse Rú\'lA que tinha sido_aprovado, não apenas
a nível interno da empresa, mas pelos órgãos
técnicos responsáveis por esse escrutínio em
duas oportunidades. pelo menos, órgão técnico
esse que era a FEMA. Dado o fato de que isso
já havia sido feito, apenas nos incumbiu a preocupação no sentido de dar uma demonstração inequívo-ca ao Governo do Distrito federal, por solicitação dele, de que a nossa posição não era nem
de recalcitrãncia, nem de desobediência administrativa. Coligimos nossas informaçõe.s e as colocamos à disposição dos projetistas, que outro tra~
balho não tiveram do que simplesmente coordenar vários iniciados, pessoas de notório s~ber,
do ponto de vista ml,.lltidisciplinar, em tomo dos
dados e dos estudos já disponíveis. Era um documento num período muito curto, como foi o c<'l<:>e,
Permanece a questão: se no entendimento das
autoridades do País e de V. ~ esta questão_ deve
ser reaberta, certamen.te o ponto de partida vai
ser eSse, vamos ter que começar a estudar riovo:anteprojetos, um RIMA. partir para novos projetas
executivas ,e_ novas negodações; um processo como esse, auguro um prazo de 5 a 7 anos. o que
nos deixaria novamente na posição em que estamos hoje.
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_O SR-RELATOR (Maurício Corrêa)- O Professor Azevedo Neto é Consultor da CNEC- Conselho Nacional de Engenheiros Construtore·s, qüe
fez parte do RIMA e parece que é assessor da
CAESB_ juntO à obtenção do financiamento ao
BIRD; e o Professor Samuel Branco faz parte da
equipe que assinou o RIMA e foi nomeado pelo
GoVernador José Aparecido para julgá-lo. V. s~
acredita que com esta composição não ficou um
pOuco eivado de vício, tendo em vista este conteúdo de pessoas ligadas ao Governo para a emissão
de um laudo independente, livre, soberano?

menta que, porêm, levará um tempo bem maior
de elaboração do que esse sugerido poÍ' V. Ex',
que de fato ocorr'eu há pouco mais de um ·mês.
Documento desse tipo Já transcendEi da c:ompetênda apenas da empresa, envolve artLc;.Yla_ção
e liderança à segurança na esfera federal. Por
essa razão, nós_ ainda não temos, no nosso ponto
de vista, e nem podemos ter a liderança para
.~ elaboração desse tipo de plano, mas já temos
tido O)?ortunidade de veicular ao Sr. Covelmidor
de Estado a possa preocupação nessa _9ireção
e esperamos diretrizes para esse processO.

O SR. WILLJN;\ PENIDO -Senador, o profes-sor Azevedo_ Neto, tanto quanto eu saiba, pelo
menos. na nossa ges!ão, jamais teve qualquer relação com a Caesb. E um decano da Engenharia
Sanítárlã -no- Brasil, um homem de certa forma
mais conhecido no campo, e não tem vínculos,
segundo meu conhecimento com a Caesb, a menos que tenha tido num passado muito remoto,
mas acredito que jamais os teve, não partiCipou,
tanto quanto eu saiba, dessa equipe multidisdplinar que colegiu e cotejoU dados asSociados
com esse Rima. Por conseqüência, a menos que
eu esteja laborando ein eql):ívoc:_o, eu acho que
ele não tem nada a ver com o passado, anteriormente a esse convite que o governo do Distrito
Federal fez a ele. Outro especialista que V. EX"'
menciona, de fato, é uma autoridade no campo
e das maiores que nós temos, sobretudo do ponto
de vista biológico, traz a contributção dessa área,
a participação dele nessa comissão, eu suponho,
isso é problema de arbítrio do governo do Distiítã
Federal, transcende a nossa c_ompetência, que
se las_treou na competência e isenção que ele
tem demonstr_ado ao longo da sua vida profissional.

O SR. RELÃTOR (Mauficio Corrêa) -Como
V. Se sabe o Tribunal de Ji,Jstiça, numa divisão
histórica, mandou embargar as obras enquanto
o Rima não fosse aprovado e emitida a competente licença-ambiental. Pelos contratos assinados
pela Caesb com os empreiteiros se- a obra fosse
sustada pela ausência dessa licença ambiental
a Caesb não teria ónus. Pergunta-se: quantas faturas já forãm apresentadas, em que valores, quais
foram pagas e que providência estão sendo tomadas para resguardar o erárlo do Distrito Federal?

O __ SR RELA.TOR (Maurício Corrêa) -V. S•
afirmou váriás vezes_~Ue há risco concreto do
lagO'soltar Odores_ desagradáveis, causar danos
à população de Brasfiia. No Rima não consta um
pl"ano de evacUação da cidade. Quando V. S• pretende apresentá~lo à sociedade, já que estas estações~--atnda que fossem razoáveis, rião evitariam
o desastre ecológico enquanto não fossem concluídos todos os serviços?
O SR:-PRESlDENTE (Meira Filho)- Eu queria
pedir licença ao ilustre relator, senador Maurlcio
Corrêa:, e ao nobre Oepoente, Dr. Penido, para
pas_sar a presidência ao seu legítimo Presidente
que é õ sena_dor Pompeu de _Sousa. Muito obrigado. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)_Sou grato ao senador Me ira Filho por ter presidido
a comissão na minha ausência, e peço desculpas
a todos os comparLheiros de comissão e ao Dr.
Wtlliãm-Peniâo porqUe, sem quebra de consideração por todos, eu não pude presidir os trabalhos,
porque estava previsto para hoje, ao_ mesmo tempo;uma sessão extraOrdinária do Senado Federal
para comemorar os 160 anos do Jornal do
Commerdo, na qual _eu_era o orador oficial pelo
?MDB. Devolvo a palavra ao depoente.
O -SR. WlUlAJV\ PENJDO- Nesse documento,
Sr. Selüdor, _que nóS submetemos ao governe
do Distrito Federa~ não se dispõe de neOhum
plano de evacuação. Essa questão é relevante,
deve ser formulada e deve fazer parte de um doeu-

O SR WlLUAM PENIDO - Até o momento,
Senador, nós aindq_ não recebemos qualquer
manife.Sta~_ão, à guisa de intlrrlaç:ão oLi de-âeterrninaÇão de providência na nOSsa esfera, provenientes naturalmente de autoriclades do J.udic:iário.
Tão logo isso venha, será natur~lmente ac~tado
e nóS procuraremos, Com a proteçãO legal de
que dispomos, os caminhos para, no nosso entendirileilto, resguardar os interesses· da empresa.
N~rihuma- fatura foi paga ãté hoje, acredito que
Isso venha a ocorrer, mantido 9 ritmo dos trabalhos, somente ao final do mês de novembro. Seria
quando ocorreria o primeiro-âeS.embolso dentro
dos ditériõs usuais da empresa e da Caixa EcOnómica.
S(,

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) - De acor~
do com a Cláusulã 13• do convênio Celebrado
ehtte BNH, GDF, SSP e+CaeSb, indaga~se: foi aberta conta bancária individualiu,da_, em qual banco,
e.qual o saldo na data de hoje?

O SR WILLIAM PENiDO --Eu não tenhO condições de respondê-la e pediria a V. ~.Sr. Presi-dente, posso me socorrer do apoio do nosso dlretor_finance_jro. Quanto à conta indivi_dualiza_9-a em
questão, Sr. Senador, seria possível nos dar uma
melhor definição?
QSR RELATOR (Mauncio Corrêa)- A Oáustila 13~ diz o seguinte: "O agente financ_eiro, o
DF e o agente promotor obrigam-se a contabilizar
em conta bancária individualizada os recursos financeiros recebidos com adendo alusivo ao presente_ çonvênio e aos contratos e empréstimos
dele decorrentes, tendo, em contrapartida, conta
adequada do passivo financeiro_ com subcontas
identificadoras."
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Concedo a palavra ao Diretor Financeiro.
O SR. JACINTO FERREIRA- O que está previsto, nesse momento, já é um procedimento
usual de qualquer tipo de obra que é feita pela
CAESB com recurso da Caixa Económica Federal. Essa conta ê aberta_automaticarnEmte quando
há- o priineiro desembolso da Caixa ou agente
financeiro cOm o respectivo repasse do agente
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financeiro para a

0\Es.B, ou para o

Governo do

Distrito Federal. No caso espedfico, ainda não
foram abertas, porque não houve nenhum repas-

se da-caixa Económica para-o agente financeiro,
e, conseqüentemente, nenh~:Jm repa~se do agente

CA.ESI3 e nem para o Distrito
Federal. Agora, esse procedimento já é automático e é usado em todos os empreendimentos
financeiro para a

inclusiVe os que estão em andamento, em que
exista financiamento da Caixa Económica.
O SR. JAQNTO FERREIRA- Solicitaria a ane-

xação do extrato posteriormente na subcomissão.
O

SR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- Pelo De-

creto nc 2300, toda obr<i, ·para ser licitada, precisa
ter recursos assegurados. V. S• poderia descrever
todas as fontes com os respectivos valores e os
devidos assegurando esses recursos?

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Tem a palavra, então, o Diretor Financeiro, para
complementar o depoimento do Dr. Penido.
O SR. JACINTO FERRE1RA- Perfeito. O Presidente praticamente já respondeu à pergunta sobre qual autorização do Senado se refere à parte
do endividamento do Distrito Federal como Governo:·
No ~uadonamento dos re.cursos financeiros
da obra, a SEPL'\N entrou com aproximadamente
20% do investimento a fundo perdido; o GDF,
inicialmente, arcará com 40% da obra e a CAESB,
diretamente com o empréstimo da Caixa E.conôrfiica, com os outros 40%.
Até ·o momento, a parte do GDF relativa às
estações de tratamento está bem aquém da autorização que o Senado deu naquele ano.

OSR. WILLIAM PENJDO - Se me permite,
Senador, tanto é assim que, no nosso entendiO SR. WILLIAM PENIDO - Para abreviar a i mente, quando vier a ser executada a fase 11 do
descrição, Senador, já foi ou virá a ser encamiprograma de despoluição do lago, tudo leva a
nhada wna cópia dos contratos. Eu faria apenas \ crer que os recursos assedados já estarão abrigauma relação dos valores assedados quantitativos,
dos na resolução do Senado a que V. Ex• fez
e também dos números dos contratos. Mas se
men~ofontes estão asseguradas, os contratos estão assi0 SR. RElATOR (Maurício Corrêa) -No ano
nados entre Distrito Federal e Secretaria de Planepassado, uma comissão chamada Monasa fez um
jamento da Presidência da República, entre
relatório que foi pago pelos cofres da CAESB,
CAESB e Caixa Económica Federai, contratos de
segundo estamos informados. Dessa comissão
financiamentos, entre Governo do Distrito Federal
estavam participando os Srs. James Bernard, Sae Caixa Económica Federal. E as- reiações entre
muel Branco e Manoel Senra.
Caixa E_conõmica Federal e Banco Mundial, a níA Comissão recomendou o uso de sistema de
vel do próprio contrato entre esSa-s duas ins_titÍ..liaeração mecânica, muito mais barato que o sisteções que abrigam o nosso projeto. A designação
trfa de ar difuso, que acabou sendo contratado
desses contratos e os valores seriam remetidos.
pela empresa.
Pergunta~se: qual a explicação?
O SR RElATOR (Maruído Corrêa) -Solicito
a V. S• que remeta o mais rápido possível, Por
-b ST:- Manoel Senra fez parte da elaboração
causa do prazo que o Relator tem para apresentar
do edital e da Comissão de licitação. V. s~ não
o seu trabalho final.
acha sua posição contraditória, já que a CAESB
O Senado Federal, em 1984, autorizou um limipagou por dois serviços a esse senhor, para duas
te de empréstimo no valor de 9 milhões e 300
opiniões diferentes? E o erário do Distrito Feder~~~.
mil. UPCs, para todas as obras do Lago, ou seja,
O SR. WlLUAM PENlOO -Sr. Senador, quanto
redes interceptaras. Apenas nas duas estações, à questão a que V. Ex" faz referência, a comissão
a CAESB já contratou obras no valor de 15 miem questão é aquela que mencionei, solicitada
lhões de UPCs.
pela Diretoria da empresa exatamente para conPergunta-se: baseado em que autorização V.
cluir, do ponto de vista técnico, a nossa defmlçao
S• assinou o contrato? V. S• poderia exibir a autori- de rumos.
zação do Senado para o Governo do Sr. José
Dada a relevância do projeto e o nosso relativo
Aparecido aumentar o endividamento?
cOnseiVadorlsmo em processo decisório, não nos
contentamos apenas com as diretrizes do GoverO SR: WIWAM PENIDO- Depois, eu gostaria
de contar com o auxílio do nosso Diretor Fimm- no e a nossa leitura da história do desenvolvimento do programa. Procurarrios. também, finalceiro, mas uma questão a ser esclarecida de início,
mente, ouvir algumas pessoas que, em nosso juíSr. Senador, é que o endMdamento em pauta
refere-se à parcela do Distrito Federal, ou seja, zo, eram competentes.
Organizamos a comissão que não tem esse
os contratos de financiamento do Distrito Fe4_etal
com a Caixa Econômica, ou com o seu antecesnome_MONASA. é uma comissão sem nome que,
sor, o BNH, naturalmente tinham que ser respalfinalmente, deu-nos um parecer.
E"ssas pessoas- todas tiveram suas estadas, pasdados por essa autorização.
sagens e -custos de oportunidade ressarcidos, pois
No entanto, o sistema financeiro que foi conssão pessoas ilustres no seu campo, do ponto de
truído envolve, como é usual dentro do Plano
vista intemaciona1, inclusive, e entre as recomenNacional de Saneamento, parte dos recursos em
daçõeS básicas estava a de que o processo deveria
linha entre a empresa e a Caixa Económica Feser implementado. Não havia razão nenhuma, em
deral.
face dos novos desenvolvimentos tecnológjcos
Para caracterizar uma idéia de proporção entre
no mundo, e esse era um dos nossos propósitos
esses valores, novamente, Sr. Presidente, Sr. ReJaimportantes, ou seja, corno algo que foi projetado
ter, pediria ao Diretor Financeiro que pudesse
já há alguns anos e colocado em face do estado
colocar em perspectiva qualquer proporção desdas artes atual.
ses recursos, reiterando que a parcela relativa ao
Distrito Federal- a qual V. ~certamente menÓ posicionamento foi de que deveria ser mandona -está abrigada dentro da resolução.
tido e lavrou-se, a níveJ de outras recomendações
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-já não propriamente com relação ao processo
-mas, isso aí trata de_ questões de detalhes asso·
dados ao mesmo processo. Bardenco. Não ê
nem discussão em toftíOâe processo. O Problema de aeração superficial ao ar difuso é algo
que, inclusive, é de controvérsia relativa dentro,
vamos dizer, do círculo dos iniciados._Um deles
tem algumas vantagens com relação a investimento inicial, mas tem problemas de custo operacional. Com relação a isso, inclusive, entre a agenda de debates que tivemos há cerca de três semanas, em Budapest, onde se reuniram as pessoa$
que trabalham com esse tipo de problema todo_ mundo que consta no campo eStava lá, no
Congresso da IAPERC - e, dentro da agenda
de discussão, um dos itens era esse eterno debate
-·etemo, dos anos 70 para cá Há evidência que
-mostra que, do ponto de vista de uma análise
de beneficio de custo a longo prazo, Cj:Ua-ndo se
coloca custo, investimento. mais de operação, a
aeração superficial ganha do de ar difuso e há
evidências em contrário. Nós também somos da
diretoría e temos nosso ponto de vista técnico.
O passado é nosso guia, mas não é o nosso
senhor. O relatório da Comissão identicamente.
De posse disso tudo, nós nos oríentãtnoS com
a idéia do ar difuso.

A nível de números, e do que isso significa,
~ quiser alguma referência adicional, eu
pediria, com anuência de V. Ex', Sr. Presjdente,
ao nosso Diretor de Engenharia, se teria alguma
contribuição para manifestá-la nesse sentido.

se V.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Se o Sr. Diretor de Engenhaiia- quiser se manifestar, que viesse ao microfone para efeito de gravação, mencionando inicialmente seu nome para
o mesmo fim.
O SR. MÁRClO PINTO MANATA (Diretor de

Engenharia)- Com relação à pergunta do ilustre
Senador, queria apenas dizer o seguinte: na confrontação das várias alternativas de ar difuso e
aeraçãó _SUpefficial, a opção preliminar pelo ar
difuso foi estabelecida em fúnção de parâmetros
de maior rentabilidade. Basicamente esse foi o
determinante_ na escolha da solução. Há condição-de se fazer aerações me-cânicas superficiais; entretanto, o rendimento do processo de ar difuso tem,
ao longo dos anos, um g-anho em termos de custo
de operação e manutenção e do próprio rendimento do processe:>.
O SR. RELAtOR (MauríCio Corrêa)- Conforme denúncia do Sindágua, não havia nenhum
engenheiro da CAESB na ComissãO de Ucitação.
Isso decorre da falta, da carência de técnicos competentes nos quadros da CAESB ou foi uma opção encontrada pela direção, para adotar a busca
de elementos de fora?
O SR. WIUIAM PENIDO - Não, -as empresas
têm quadros. Agora, é apenas uma das variáveis
com que nos defrontamos para montar uma Co·
missão_que não fosse muito grande. Procuramos
mais colocar a participação direta da CAESB na
Comissão_de Ucitação, nos seguintes níveis: mantendo a Presidência da Comissão, que tem sfdo
desempenhada por um técnico da empresa e que
já o era antes de nossa entrada; tem gjdo seu
pregjdente há vários anos. Procuramos reforçar
a presença da empresa nas àreas jurídicas e, digamos assim, contábil, econômico~financeira. Na
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área tecnológica; buscamos a presença de um
técnico da Secretaria à qual a CAESB é vinculada
e do fundador da CAESB que, de certa forma,

tem uma visão muito ampla disso, pois é um
homem que presidiu a CAESB por mais de dez
anos, ou cerca disso, fundou a Empresa, etc, para
que participasse. Além deles, solidta_rnos aos pro~

jetistas para participarem dentro desSa nossa linha, já mendonada, de manter consistência ao
longo de toda a trajetória até onde for possível,
de nosso ponto de vista gerencial, de nossa incumbência, da presença dos projetistas que vêm
acompanhando o programa e os projetas desde
1981. Haveriam, certamente, outros critérios._co-

mo buscar a presença de outras pessoas, inclusive

a presença de mais engenheiros da Casa. Isso
nos levaria a compor uma comissão ml,!ito ampla.
Acredito que, na busca de otimizar tamanha com
participação, a presença da empresa: advogado,
superintendente de área financeira, etc., era sufi~
ciente para colocar a cas_a no processo licitatório.

O SR. REL'\TOR (Maurício Corrêa)- Q.Jantos
Diretores tem a CAESB?
O SR. WILLIAM PENIDO -

Cinco.

O SR. REU\TOR (Maurício Cortêar ~ V. s~
já falou a respeito do B_DI e confirma que realmente é de 55%, e deve estar ?o contrato. Não
é isso?
O SR. WILUAM__ PEN_I_OO não disse isso.

Perdão, Senadçr,

O SR. RELATOR lMal!rído__Cocr_ê_a)_- O Presidente da Comíssão de Licitação confirmou taxativamente que o BOI é taxado na C:Qncorrêntia de
55%. Por isto que estou perguntando.
O SR. WIWAM PENIDO - Não há nenhuma
evidência nas propostas. Como tive oportunidã.de
de responder a V. Ex!', que BOI ê 55%, porque,
inclusive, a concorrência não é artiçulada .em termos de apresentação explícita de BDI. É inc:lusive
inadmissível o Banco Mundial fazer uma concorrência em que haja um orçamento explícito sobre
o qual se co_loque qualquer forma de multiplicador. Por exemplo, um orçamento que é 1O,
com mu1tiplicador incluindo BD!, de um e meia,
ou wn e oitenta, um dois, ou seja, a concorrência
de preço mínimo, tivesse a1guém apresentado
uma proposta de cinco cruzados e satisfeito os
requisitos técnicos, seria o vencedor. Isto ê falha
inclusive do nosso domínio. A questão de BD!
que tem sido suscitada, pode ser deduzida,_ depreendida das propostas dos vencedores. E, nesse contexto, é que sugeria a V. Ex!' que um estudo
já estamos desenvolvendo acerca das propostas
das firmas vencedoras, nos dão valores de benefícios e despesas indiretas, num caso de 40%
e no outro de 42,5%.
Isso, se me permite, Senador, significa muito
pouco, ou seja, há obras cujo BDI poderia ser
90, outras em que 1O seria abus_ívo. Depende
da obra e do própria contexto da firma - cada
firma tem a sua realidade administrativa, de custos
administrativos. O ponto central, talvez, que suscite o interesse da comunidade, é o que serfa
dentro do BDI, o lucro líquido. Em um caso, como
noutro, eles estariam situados na faixa de 5 a
1 O%. Há quem possa discordar disso; é uma
questão cuja resolução última só incumbe quase
que a um nível da análise contábil pos factum.

O SR. RELAIQFf (~UiidO ·corfêãJ=-:- Perfeito.
Por que na licitação atual não foi usada a prática
de colocar um valor máximo, ou seja, um percentual acima do orçamento como um valor-teta,
jâ que a CAESB possui duas informações?
O SR. WIWAM PENJDO -

O Banco Mund;al

não aceita limitantes em concorrência feita com
o.recurso deles. O princípio deles é o da concorrência plena, ou seja, satisfeitas as regras de participação, as pré-qualificações, prevalecerá o menor preço. Isso é_quase que axiomático.
O SR. RELATOR (Maurício Córrêa) -A propóSito; Dr. Penido,V. S• poderia dizer para nós, tendo
em vfsta que. V. S• fez uma menção por época
do seu comparecimento à Comissão do Distrito
Federal, sobre algumas exigências feitas pelo
Banco Mundial, sobret!Jdo porque foram indagações formuladas pelo Senador Mansueto de Lavor? Sinteticamente, V, S• teria condiç;~ de nos
informar quais-f_oram_ essas exigências?
O SR. WILUAM PENIDO ._...Perfeito. Teríamos
até condição de licitar várias delas que me escaparão aqui. Antes, como um preâmbulo, Senador,
a Caesb até então não havia feito contatos diretos
·com o Banco. Até o início da nossa gestão, os
cantatas da Caesb com- o Banco Mundial eram
tangenciais, sempre através de BNH. etc. Nós,
Com o objetivo de agilizar o processo, fiZemos,
em_ .várias_ oportunidades, cantatas_ diretos para
.evi.ta.J cir_çunstânc_ias como "mahdam~se os documentos em licitação por via indireta e eles podem
ficar por doze meses sendo analisados".
Gostaríamos de abreviar isto, porque, no nos_so
entendimento, tínhamos um madato associado
ao desenvolvimento de um projeto e a urgência
era necessária.
Então,- dado esses requisitos, o feito de a1guns
de nós já termos ou trabalhado no Banco Mt,mdial
em _-outroS países, sido consultoies do Barico
Mundia1, termos tida oportunidade de desenvolver
outros projetas com este banco.
_
Isso facilita o trãnsito, agiliza a comunicação
e processo decissório. Então, alguns de nós nos
associamos com isso, sempre juntos com a Caixa
Económica, primeiro com o BNH, depois com
a <:aixa Econôrni!::a; nunca fomos ao Banco Mun~
dia! à revelia da autoridade federal competente
no campo.
Dito isto, a negociação do nosso _edital com
a· Banco Mundial foi - posso_ dizer em bom tom
- pemorada - de acordo com o nosso juízo
-crucial, cheia de diferenças de pontos de vista.
Por exemplo, para serem de alguma forma penalizados por um documento único exigiu esforço
e concessões, entre pontos que o banco impôs
e que s_e_ tornaram praticamente axiomáticos. Posso sugerir. algum~s definições de índices económico-financeiros de desempenho---:-índice de__ liquidez e coisa desse tipo, em que a métodologia
fof determinante, ou seja, com elementos de préqualifiCação. As idéias do banco sobre capital mínimo prevaleceram; as idéias do banco sobre alguns pré-requisitos técnicos; de maior interesse
ainda, as idéias e o_s preceitos do Banco Mundial
exatamente na área em que V. EX' fez referência
há pouco, de que não admitiria intervalos de referência, nem superiores nem inferiores; o princípio
de que iodos os envelopes deveriam ser entregues simultaneamente e abertos ao longo da
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mesma sessão; o princípio associado com a abertura, ou seja do ponto de vista da concepção
liberal, clássica_do Banco, o edital deveria ser realmente disponfveJ para a presença de firmas estrangeiras; alguns pontos que defendíamos em
alguns tivemos de ceder, outros conseguimos,
manter outro fma1mente, acredito que estas seriam as questões, sendo que uma delas é explícita:
o banco não permitiu nem o debate _em tomo
de intervalos para o processo licitátório, intervalos
do tipo: dado um preço básico, só aceitamos propostas 5% acima ou 30% abaixo. Isto é simplesmente inadmissível.
Outra questão: o banco-não admitiu nenhuma
discussão em tomo de nota técnica como processo associado à definição da proposta comercial. O banco admite, inclusive, encorajou, a nota
técnica no processo, na parte qualificat6ria ou
de pré-qualificação, mas jamais qual quer intromissão à introdução de aspectos ligados com
nota técnica conferida aos participantes no pro.
cesso de definição da proposta comercial.
Essas, Senador, são as questões que lembro
ao longo desse proceSso.
O SR. RElATOR (Mauricio Corrêa)- Dr. Penido, quantas empresas participaram desta concorrência última da Caesb?
O SR. WILLIAM PENIDO - Ao longo deste
proces_so flcitatódo, desde abril?

O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- Que Chegaram ao final.
O SR. WIWAM PENIDO- A Andrade Gutierrez_, a Cesb, a Serveng-Gvilsan, a Mendes Júnior,
a ltesco, as duas primeiras consorciadas, as duas
últimas consorciadas e mais o fabricante de equipamentos.

O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- dr;:mde
parte não tinha condições de preencher os requisitos do edital?
- -O-SR. WIWAM PENlDO- Todas estas que
participaram, tinham condições.

O SR. REL'\TOR (Maurício Corrêa) - Além
dessas, no mercado competitivo nacional, existem outras empresas que teriam condições de
participar da concorrência? Apenas como informação.
-O SR. WILLIAM PENIDO -- Eu não poaeriã
quantificá-las, mas existii'ia coi$a_ de dezena a me~
nos. No mercado internacional, acredito que teria~
mos uma boa centeria de firmas com condições
de participação.

O SR. RELATOR -(Maurício Corrêa)- Todos
os depoimentos condu_tiram ,o valor d_as ol;>I:_as
no máximo em 55 milhões de dólares, com toçios
os índices e cor~e-ções possíveis. A que v:s• atnbui
este aumento gigantesco de preço, --como disse
o Presidente do Tribunal de Con_tas- aliás, _ele
dísse brutal -de preço? Afinal, a obra é exata·
mente a mesma que foi encaminhada para ã:pro·
vação do Senado, em 1984. V. 5' atribui isso a
qUê?
O SR. WILUAM PENIDO- Fundamentalmen·
te, é o tipo de aritmética -que é feita. Houve aJ9umas mudanças no tipo de coisa que se licitava.
Vamos t:J:atar ctesta primeiro, se V. Ex" me permitir.
Entre a concepção inicial, ou seja, dos orçamen,-
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tos, estimativas das de custos iniciais- e é coisa
que se estimou no último ano - há uma diferença. Estávamos tratando de duas quantidades dife-

rentes. Essas quantidades variam aí, talvez, de
20 a 30%, wna sobre a outra, em termos fisJcos.

Quando adicionamos aqueles itens já mencionados, associados à pré-operação, ao problema
dos beneficias diretos e indiretos na parte de equi-
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outros - pode ocorrer, topicamente aqui ou ali
- da incerteza. Isso, naturalmente é associado,
não com o vício interno da obra ou com incompetência dos formuladores de estimativas, mas co. mo fator último - por incrível que pareça que depois dos anos 70, talvez, o próprio dólar
ou qualquer moeda forte no Brasil é um mau
indicador também.
Tivemos ocasião de n1ostrar naquela oportunidade que o indicador que lastreia o tipo de explicação que alguém queira buscar, de espírito desarmado, é o do índice 'nacional da construção
cM!. Se pegamos os preços, não em dólar, yei.
ou florim, mas em cruzados, ao longo dos anos
de interesse e. os preços das estimativas de custos
forem sendo tratados pela expansão desse _deflator que é o INCC, veríficaremos que a sucessão
de estimativas computadas guarda consistência
com os números, inclusive em dólar, pois em
cada estágio que tivermos o interesse da conversão, ou seja, o orçamento de 1983, se traduzido
em termos de deflator lNCC para 1987, e nas
pontas desse exercício 1983/1987, a conVersão
foi feita em dólar sobre esse orçamento assim
corrigido, iremos ter va1ores próxirrios dos valores
verificados.
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de aproveitar a Concorrência 01/83. fsso foi inirO.
duzido como diretrizes administrativas para a empresa pelo então Secretário de Serviços Públicos
que, também, dentro da tradição do Distrito Fede·
ral, é diferente da maioria dos Estados da Federa·
ção; S. Ex!' ocupa a Presidência do Conselho de
Administração da Empresa e fala como represen·
tante do Governador e Presidente do Conselho.
Tivemos uma diretriz, note bem, Sr. Senador,
V. ~ pode verificar que a data é de 12 de março
e entramos na Caesb um mês depois. Quando
lá ingressamos, e nesse período interveniente fo·
moS eleitos pelo Conselho de Administração, já
tínhamos diante de nós uma decisão administrativa e a ela nos engajamos· não só por força
da obediência, é darç que esta é determinante,
mas teriam os sempre o recurso _de não obedecer
e ir embora, mas nos convencemos de que essa
era a decisão correta, que já não refletia mais
realidades de custos. Várias peças dessa licitação
a tomavam inclusive não suscetrvel de ser aprovada pelos órgãos financiadores.

pamentos, etc.,_ Isto contaria por uma alteração
das estimativas de custo iniciais de 20 a 30%.
A questão básica, e se não se atentar para iss_o
com espírito desarmado, ficará eternamente pairando sobre nós, é a questão de se _promover
um raciocínio aritmético ao lonQO__.de períodos
sucessivos nos últimos 6 anos, convertendo obra
local com custos locais. variação de preços locais,
em dólar, e fazendo esse exerddo em diferentes
pontos do tempo. Volto a reiterar - e acredito
que isso é extremamente sUnples, desde que o
espírito esteja disponível para se aperceber, que
por exemplo: fosse uma obra qualquer orçada,
estimada numa cidade americana, num determinado ano, e três ou quatro anos depOis -reestiO SR RELATOR (Maurído Corrêa) - Por que
mada, e uma variação ocorresse da ordem das
não há mais o laudo técnico dos engenheiros
alterações sugeridas, estariamos diante de um cada empresa, para análise das propostas, como
so de que uma das estimativas estaria profundafoi feíto no passado?
mente incorréta, ou ambos, ou qué ·estávamOs
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) - V. S•
diante de alguma situação que padecia de protedeclarou aqui na COmissão do Senado que iria
ção da ética ou da boa técnica. Estamos, porém,
O SR WILLIAM PENIDO ~ Perdão, eu não
reguJarizar a posiçã-o da Caesb e da projetista CE:efalando de uma obra num país em que esta coisa
saberia...
bla junto ao Crea, respondendo à pergunta do
chamada taxa de câmbio, jamais se fez o seu
representante do Sindicato dos Engenheiros e
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa)- POr que
orçamento em dólar - e nem o Banco Mundial
Conselheiro do Crea, Engenheiro Bani. Esta_ Conão há mais o laudo técnico dos engenheiros
exige que assim seja feito -,- pois, sempre trabamisSão 'recebeu oficio bem recente do Crea dizenda empresa, para análise das propostas, como
lhamos com cruzado, UPC e OTN.
do que não consta em seus arquivos qualquer
era feito antigamente?
Tciâas essas estimativas de custo que fizemos
registro de Ceebla/Caesb.. Se a sociedade brasiO SR WILLIAM PENIDO-- Tadas as propostas
jamais tiveram itens associados com parcelas
liense quiser responsabüiiar alguém, como isso
té<:nicas passam, a nível da hierarquia da empre-substanciais orçadas em dólar. Mesmo a parte
poderá ~er feito? No contrato Ceebla/Caesb, era
sa, pelos vários escalões: divisões e superintende equipamentosimportados, como tive a ocasião
obrigatório o registro dos projetes junto ao Crea/
dências an~s de chegar ao diretor de área. A
de responder a V.~ há algum tempo, não chega
DF. Gostaria de uma informação de V. s~ a respartir d~ aprovação nesses níveis é que a diretoria
a 2% do valor total da obra. S_e ao longo desse
pei~o disso.
especifica, emite seu parecer, quando é de estaperíodo, essa coisa chamada taxa de câmbio, que
O
SR.
WILLIAM
PENIDONão
poderia
dá-la,
tuto, questão que deva ser submetida à diretoria
é um preço que funciona segundo regras compleSenador.
Pergunto
se
o
Diretor
de
Engenharia
plena ou até mesmo ao conselho, isso continua
tamente distintas das regras de mercado - é
põderia
ser
útil
em
esclarecer.
Acredito
que
os
sendo feito, ou seja, sem solução de continuidade.
um preço administrativo - num pais que de 83
responsáveis técnicos por essa empresa estão deaté hoje passou por períodos de relativa recessão,
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) - V. s•
vidamente reQistrados no Crea de algum Estado
inflação· galopante, Plano Cruzado, recrudescirespondeu exatamente o que queriamos saber,
da Federação. Se V. ~ permitir acesso a esse
mento inflacionário, novo Plano e o patamar em
porque_ era do nosso conhecimento que haviam
tipo de documento, posso procurar responder o
que nos encontramos hoje, e que a taxa de câmesses laudos no passado.
mais breve possível.
bio foi dentre outros instrumentos de política maÉ verdadeira a informação de que a Associação
croeconômica, dos utilizados em maior intensiO SR. RElA.TOR (Mauricio Corrêa) -Gostaria
dos Empreiteiros de Brasilia pagou a um funciodade de escala, que permite, por exemplo dizer
que_ V. S' nos oficiasse dando uma informação
nário da COPASA-MG, Sr. Maurídà, do Setor de
que é um absurdo, também, comprar~se um autoprecisa a respeito disso.
- Orçamento, para elaborar a nova tabela utilizada
móvel, aproximadamente _o memso, em 1983,
Que razões levaram a Direção da Caseb a canpela CAESB no julgamento das propostas na
por um determinado preço em dólar, e hoje, pascelar a licitação nç 1 de 1983, Dr. Penido?
Concorrência n9 1187?
sados 3 ou 4 anos, paga~se por ele 2 vezes e
O SR. WIWAM PENIDO- De 1983? É aquele,
O SR. WJLUAM PENIDO - Nessa Concorrên»
meio o seu preço em dólar. Ou, por exemplo,
-Senador, que mencionei quando de nossa entrada n9 1187?
em 1983, a de termos iniciado nossa casa como
da em abril de 1986. Uma das razões é a nossa
uma boa estimativa orçamentária, com o preço
OSR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- Nós receobediência administrativa, ou seja, estamos ligaem dólar, e a termos acabado com valores tambemos várias cartas, Dr. Penido, várias denúncias,
dos em linha ao Governo, que é o nosso adonlsta
bém em dólar, <:.om valores estimativos três a
então é do meu dever- pedir explicações exatacontrolador e ele exerce, com relação à empresa,
quatro vezes maiores hoje.
mente ao senhor.
um posicionamento através do próprio GovernaNa realidade, eu diria que, como o c:aso de
dor, do Secretário de Serviços Públlcos ou da
O-SR. WILUAM PENIOO..:.... Não sei responder,
outros grandes projetas - maiores ou menores,
Proc_uradoria Geral,_ mediante delegação, em cada
mas talvez algum dos Srs. Diretores possa dizer
não é o caso - no Brasil, a evidência que temos
caso. Tomei apenas a liberdade de colocar docualguma coisa relacionada à solicitação de infordessas estimativas de custo, quando se faz este
mentos finais neste processo porque há uma gamações de V. Ex" (Pausa.)
exercício de transformação em dólar, nos deixa
ma de outros que antecedem este.
Infelizmente, Sr. Senador, nenhum de nós sabe
apenas com a conclusão um tanto melancólica
responder a esta pergupta.
No documento do Procurador-Geral do Distrito
de que vivemos uma política económica extremaf~eral, S. Ex!' por consulta da Secretaria do Sermente inconfiável, do ponto de vista do processo
O SR RELATOR (MauríciO-êorrêa)- Perfeito.
decisório privado e público, porque obras de gran- viço Público - isso anteriormente ao nosso inSr. Presidente, agradeço a cortês explicação do
gresso na empresa - declara a impossibilidade
de porte sofrem neste País o vício sério, dentre
Presidente da CAESB e me dou por satisfeito.•
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Ao final, gostaria de formular um requerimento

a V. Ex', na hora oportuna.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Antes do requerimento de S. Ex" o Sr. Senador,
Relator Maurído Corrêa, quero acrescentar que
mais um componente da Comis~o. o nobre Se~
nado r Edison Lobão, que estava retido no plenário
do Senado como eu, veio se incorporar a reunião,
Nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, fez V.

EX" suas indagações na fase inlcial desta reunião?
O SR. RACH!D SALDANHA DERZI- Sr. Presi·

dente, eu me decfareí satisfeito cqm a exposição.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Apesar de que, pela metodologia normal, o último
a falar seja o Relator tendo em vista que o nobre

Senador Edison Lobão esteve impedido, na fase
inidal dos trabalhos, de estar presente, pergunto
se S. EX tem alguma indagação a fazer a_o_ depoente.
O SR. EDISON LOBÃO - Sf. Presidente, não
tenho nenhuma indagação a fazer, s_eguro de que
a exposição do Presidente da CAESB e indagações do Relator MauriciO Corrê a terão contribuído
para esclarecer bastante ou suficientemente o interesse desta Comissão.

ªs

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Então, cabe-me agradecer ao Sr. Presidente da
CAESB, Dr. William Penido, pela longa exposição
que fez. e, sobretudo, ao longo interrogatório a
que se submeteu, e aos outros Srs. Diretores da
CAESB - Companhia de Águas e Esgotos de
Brasília, pela colaboração que trouxeram a esta
Comissão.
Antes de encerr.;.,r os trabalhos, aguardo o requerimento do Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Maurício Coo:êiD-~sr: Presidente, gostaria que V. ~ submetesse à honrada
apreciaçãc do ilustre Senador Edison Lobão. do
Senador Rachid Saldanha Derzi e evidentemente
de V. Ex" o requerimento que vou formular neste
instante:
Em primeiro lugar, que seja prorrogado o prazo
para apresentaç_ão do relatório a ~r redigído pelo
Relator, tantos foram os dias que, p_or motivos
supervenien~. não foi possível a_ realização do
calendário, haja vista o depoimento _do Dr. Penido
estar marcado para a semana passada, e por motivos mais do que justificáveis, por mim aceitos
e deferidos, e por V. E# marcamos o depoimento
para hoje.
Ocorre-m~ agora uma dúvida que gostaria que
fosse explicitada mediante depoimentos que, a
meu juízo, se impõem serem feitos. Falou-se muito aqui sobre BDI. sobre a participação das duas
empresas que lograram êxito na concorrência,

que é o consórcio 5erVe-ng-Ci...ilsan e a empresa
Andrade Gutiertez: Parece-me de capital importância que os responsáveis legais por essas empresas também compareçam aqui para apresentar suas explicações.
t este o ·requeriinento que formulo a V. EJcf
gostaria que foSSe subri1etiçlo_ aos ilustres pares a:qui presentes.

·que

O. SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

O requerimento que V. Ex" apreserita vem exatamente ao encontro do que antes do encerramento
eu ia dizer: embora haja uma previsão, no nosso
cronograma, que S. Ex• o Sr. Relator Senador
Maurício Corrêa deveria apresentar dia 5 de novembro, esse não é o prazo da ComisSão, que
é bem maior, de forma que não há o que prorrogar, de vez qUe isso era apenas um cronograma,
vamos dizer, uma tentativa de cronograma. Não
temos motivo para deixar de atender a um requerimento que henl chega a sê-lo. Acrescento que
os componentes desta Comissão podem dar sugestões sobre quaisquer o~tras autoridades ou
entidades que, direta ou indiretamente, tivessem
a ver com este ass1,1nto - eu ia justamente dizer
isso; ficava aberto o prazo para que os Srs. Senadores desta Subcomissão !lJ'resenta,ssem propostas, se hOUvessem por" bein fazê-lo. O Sr. Relator
já apresentou a Sua proposta.
<:once_do ªpalavra ao nobre Senador Saldanha

Derzi.
O SR. RELATOR (Rachid Saldanha Derli) -

-"Soú favoráV'el ã picirrogaçãci do prazo que o nobre
Relator necessitar para fazer o seu parecer. Agora
cOmíssao tem prazo.

a:

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Posso garantir a V. Ex' que o prazo está sendo
rigorosamente cumprido e não termina no día
5. Vou pedir à Secretaria que me informe sobre
isso- dé hJcmeira~_minuciosa. Posso garantir a V.
Ex' Que não há necessidade de se prorrogar formalmente o prazo, este será obedecido, mas se
houver necessidade, prorrogaremos.
Algum dos membros da Comissão tem a1guma
proposta a fazer sobre audiências?
O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, penso

que, realmente, o Relator necessita de tempo para
examinar todos oS depoimentos que são "_mplos,
bastantP. informativos e a S. Ex" deve ser garantido,
portant,...., esse prazo, esse tempo.
Sobre as nov~s c::onvocas;ões, não sei até que
ponto elas seriam convenientes para o esclarecimento dessa questão, tantas foram as testemunhas que aqui já ouvimos mas, também, não me
oponho. Apenas acho que o Dr. Penido, que é
a figura central dos acontecimentos que marcaram a presenç_a desta Comissão, ao meu ver, a
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~r reservado o direito d.e voltar aqui,
por iniciativa pr6prfa- ou por convocação nossa,
para até responder ou qualificar as infqrmações
que possam vir a ser dadas pelos novos depoen-

S. S• deveria

tes.

O Presidente da CAESB, no meu entendimento,
·não é um depoente semelhante aos demais, S.
S' está no epicentro dos acontecimentos. Ehtão,
acredito que de\leria até, para a nossa tranqOilidade, se necessário, ser o último a depor nesta
Comiss_ão. I:: apenas a observação que faria.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souso) -

Esta Presidência se congratula com a sugesião
de V. Ex" e declara, desde já, que no interesse
do cumprimento exato dos propósitos desta Subcomissão, o Presidente da CAESB, coniO V. Exdiz muito bem é o epicentro da própria Coinissão,
a qualquer momento poderá se dirigir a ela pedindo dia a hOfa para que venha, novame_nte, depor
e, também, os Srs. Senadores podem fazer propostas neste sentido.
---'
_. _ ___ ~
Tenho a certeza de _que o prazo que temos
não se esgota no dia 5, mas como houve uma
alteração na Secretaria vou ven'ficar isso, porque
·-numa das últimas reuniões_ à qual V. EX' não esteve presente, este assunto foi tratado.
O prazo regimental não está prorrogado, mas
se for necessário prorrogaremos.
OS~. REL-~TOR (Mauricio CoiTêa) -Sr. Presidente, insisto_ em dizer que este requerimento,
do ponto de vista regimenta] e formal, reafirmo
a necessidade de se trazer esse!;, representantes
legais a fim de evitar quaisquer suspeitas futuras
de que eles, como interessados, não foram ouvidos.
Quando vim para aqui hoje, vim com o prop6sito de formular este requerimento e vi que o
próprio Dr. Penido, ao longo da sua exposição,
quando se falou em BDI chegou a sugerir a hip6tese de se ouvir, também, essas empresas. Não
foi,_ confesso, porque o Senhor disse, mas porque
já era do meu propósito trazer este requerimento
à audiência da ComissãO_ e forml)lar também a
V. ~ que aO invés de gastarmos duas reuniões
para ouvi-los que ouvíssemos em apenas uma.
Agradeço a V. Ex'
SR. PRESIDENTE (Pompeu de_Sousa) Acho que já estava anteriormeiJte respOndida esta
parte e a Presidência concorda inteiramente com
V. Ex' Vamos fazer todo o possível no sentido
de verificar se já na próxima terça ou qual'lá-feira
teremos condições para isso. Vou determinar à
Secretaria que tome providências neste sentido.
Nada mais havendo a tratar, agfã.deçõ, inais
uma vez, a participação dos presentes e encerro
nossos trabalhos.
Está encerrada a reunião.
(Encerra~se a reunião às horas e
minutos.)

---o
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F'aço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, item I, da Constituição,
e eu, Humberto- Lucena, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N'6,DE 1987
Aprova o texto do Acordo Comercial
entre o Governo da RepúbUca Federa~
tiva do BrasU e o Governo da RepúbUca
Gabonesa, fumado em Brasília, a 19 de

agosto de 1984.
Art }9 É aprovado o texto do Acordo Comerdai entre o Governo da República federativa do
Brasil e o Governo da República Gabonesa, firmadoem Brasília, a lç de agosto de 1984_.
Parágrafo único.

QÚaisquer atas ou ajustes

·~·mplementares, de que possam resultar reVisão

,lo modificação do presente acordo, são sujeitos
à provação pelo Cong~sso Nacional.
Art 29 .Este decreto legislativo entra em Vigor

na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de novembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente.

ACORDO COMERCIAL ENTRE O GOVERNO
DA REPÓBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA
REPÓBUCA GABONESA

O Governo da República Federativa do Brasil

ARTIGO I
N; duas Partes empenhar-se-ão em promover
o desenvolvimento equilibrado de suas trocas comerciais e em adotar, de acordo com as leis e
regulamentos em vigor nos seus países, todas
as medidas necessárias visando à expansão e à
diversificação das trocas reciprocas ao nfvel mais
elevado possível em concordância com seus objetivos de desenvolvimento.

ARTIGOll

As Partes Contratantes conceder-se-ão o _tratamento mais favorecido do que concem'e aos direitos alfandegários e toçlos os outros impostos e
taxas equivalentes, bem como às regras, às formalidades e procedimentos relativos aos produtos
- e mercadorias destinados ao intercâmbio recíproco, sem prejuízo de seus respectivas compromissos, com o objetivo de desenvolver seu comércio
no quádro do fortalecimento da cooperaç~o entre
os paí~es em de;senvolvimento.
ARTIGO!IT
O intercâmbio comercial entre as Partes Contratantes reaJizar-se:-á conforme as disposições do
presente- Acor_do e obedecerá às .leis e regula_mentos ein vigor que regem a Unportação e a
exportaç!o em cada um dos dois países.

AR:rlGOV!
Os pagamentos que dizem respeito ao intercâmbio comercial, objeto do pres_ente Acordo,
realizar-se-ão; em princípio, em moeda conversível. Qualquer outra forma de pagamento será
objeto de negociação específica.

ARTIGO V1l

A fim de estimular o desenvolvimento do comércio entre seus países, as Partes Contratantes
conceder-se--ão, na medida do possível, as facilidades necessárias à orgarUzação de feiras e exposições internacionais, de acordo com as leiS e
os regUlamentos em vigor em cada país.

ARTIGOVIll
ARTIGO IV

e
O Governo da República Gabonesa,
A seguir denominados Partes Contratantes,
Desejosos de desenvolver as relações comerdais diretas entre os dais países, com base no
equilíbrio e no interesse mútuo,
Convêm no que segue:
-

ARTIGO V

As Partes Contratantes autorizarão a importação e a exportação com isenção de dlreitos alfandegários, conforme as leis e regulamentos que
regem a importação e a exportação em cada uma
das Partes, de:
a) amostras de mercadorias e materiais publicitários destinados à sua promoção e não à venda;
b) objetos e mercadorias destinadas a mostras
-- em feiras e exposições intemadonais que serão
realizadas em cada país;
c) produtos e mercadorias importados sob o
regime de admissão temporária.

Os produtos originárioS de uma ou de outra
Parte poderão ser reexportados para terceiroS países. No entanto, cada uma das Partes se rese!Va
o direitO de proibir a reexportação de certos produtos a terceiros países, no momento da condusão de operações.

As Partes Contratantes intercambiarâo todas as
infoimaçó_es úteis ao desenvolvimento do comércio entre seus países.
ARTIGO IX
As Partes Corifratarites consultar-se-ão, sempre
que necessário, de modo a promover o comércio
entre os dois países.
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EXPEDlENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Oiretor~Geral

do SenaCio Federal

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fed.eral

AGACIEL DA SILVA MAIA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Diretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Semestral ................................................ ~Cz$ 264?00

Despesa c! poslage;n ..... ··························--·-· Cz$ 66,00
(Via Terreslre)

O presente Acordo entrará em vigor na data,
da troca dos instrumentos de rati_ficação pelos
dois Governos, obedecidas as respectivas disposições constitucionais.
AR"IlGO XI

O presente Acordo terá valida,Qe _por um período de 5 (cinco) anos. Será tacitamente renovado,
por períodos de igual duração, salvo &e uma das
Partes Contratantes comunicar à outra, por nota
diplomática, e com uma antecedência de 6 (seis)
meses, sua decisão de denundá~lo.
ARTIGO XII

Cada Parte pode propor a revisão ou emenda
do presente Acordo. As clá_usulas revisada_s ou
emendadas de comum acordo entrarão em vigor
na data de sua aprovação por ambas as Partes,
obedecidas as respectivas dispoSições constituM
danais.
Feito em Brasília, no dia 19 de agosto de 1984,
em dois exemplares originais; em português e
francês, sendo ambos os textos tgualmente autênM
ticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Gabonesa: Martin
Bongo.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do arl 44, item I,_ da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente do Seriado
Federal, promulgo o s_eguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 7,DE 1987

Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica e Técnica entre
o Governo da República Federativa do
BrasD e o Governo da RepúbUca Democrática de São Tomé e Prindpe, assinado
em BrasOla, a 26 de junho de 1984.

Ê aprovado o texto do Acordo Básico
de Cooperação Cientifica e Técnica·entreo Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República D_emocrátiCa de_ São Tomé e Príncipe, assinado em Brasília, a 26 de junho de 1984.
Art. }9

"

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

Di reter Adjunto

ARTIGO X

330 (]()

TOTAL

2,00

Tiragem: 2.200.exemplares.

Art. 2'1 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de novembro de 1987.&nadar Humb~-rt~_L_ycena, Presidente.
ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO
CIENTÍFICA E TÉCNICA ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA fmERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBUCA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PR!NCIPE

-o Goveffio da República Federativa do Brasil
e
o Governo dã República Democrática de São
Tomé e Príncipe.
Animados pelo desejo de fortalecer os laços
de amizade existentes entre ambos os Estados,
Considerando o interesse comum em acelerar
o desenvolvimento social e econômico de seus
países e conscientes de que o estímulo à colaboração científica e técnica e ao intercâmbio de conhecimentos científicos e técnico_s _e_nt.:e ambos
contribuirá para a consecução desses objetivos,
Concordam no seguinte:
ARTIGO I

As Partes cOntriltaiites desenvolverão a cooperação dentífica e técnica entre- ambos os países
com o _objetivo de _çontribuir para a melhor avaliação de seus recursos naturais e humanos, esforçando-s_e para que os programas que surjam do
presente Acordo Básico se ajustem às políticas
e planos globais, regionais ou setoriais de desenvolvimento nos dois países, como apoio compleffientãf- a seus próprios esforços internos para
aongtr- Obfetlvos de desenvolvimento económico
~eo-sOciaL
·
ARTIGO li

A cooperação entre as Partes Contratantes poderá assumir as seguintes modalidades:
a) intercâmbio de informações, contemplando-se a organização dos meios adequados a _sua
difusão;
b) aperfeiçoamento profissional, mediante
programas de visitas ou estágios de especialização e através de conce:S$áo de bolsas de estudo
para especializaçao técnica;
__ c) projetas conjuntos de pesquisa em áreas
científicas que sejam de interesse comum;
d) intercâmbio_ de peritos e cientistas;
e) organização de seminários e conferências;
f) remessa e intercâmbio de equipamentos e

de material necessário à realização de projetes
específicos;
g) qualquer outra modalidade de cooperação

que for acordada entre as Partes Contratantes. _
AR11GOIII
Os programas e projetes de cooperação cientí-

fica e técnica a que faz referência o presente Acor~
do Básico serão objeto de ajustes complemen~
tares, que especificarão os objetivos de tais programas e projetas, os procedimentos de execução, bem como as_ obrigações, inclusive financeiras, de cada uma das Partes Contratantes. _
ARTIGO IV

As Partes Contratâiites, através das respectivas
Chancelarias, avaliarão, anualmente, os programas conjuntos de cooperação científica e técnica,
a fim de realizarem os ajustes que forem necessários. Excepcionalmente, essas avaliações pode~
rão ser realizadas em prazos diferentes, quando
as circunstâncias o exigirem, mediante entendimento por via diplomática.
AR11GOV

1. O financiamento das formas de cooperaM
ção científica e tê<:nic;;~ d_efinidas no Artigo 11 será
convencionado pelas Partes Contratantes em relaM
ção a cada projeto.
_ _ _
2. As Partes Contratantes poderão solicitar o
financiamento e a participação de organismos inM
temacionais para a execução dos programas e
projetas resultantes da aplicação do pres_ente
Acordo Básico.
ARTIGO VI
~ó intercâmbio ci.e infõrmações cientificas

e

técnicas será efetuado por via dtplomática entre os
órgãos autorizados, em cada caso, pelas Partes
Contratantes, que determinarão a_inda os alcances
e· !imitações do s_eu uso.
ARTIGO VIl

As Partes Contratantes facilitarão, em seus res~
pectivos territórios, tanto a entrada quanto o cumM
prlmento dos objetivos e funções dos ~cnicos
e peritos no desempenho das atividades realizadas no quadro do presente Acordo Básico.
ARTIGO VIII

Cada Parte Contratante concederá aos especialistas designados para exercer suas funções no
território da outra Parte, em .decorrência do_s Ajus-
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tes Complementares previstos no Artigo I!J, bem
como aos membros de sua família imediata:

a) visto oficial grátis, que assegurará residência pelo prazo previsto no Ajuste Complementar
respectivo;

-

b) isenção de impostos e demais taxas aduaneiras para a importação de objetos de uso doméstico e pessoal, destinados à primeira instaJação, desde que o prazo de permanência no país
receptor seja superior a um ano;

c) idêntica isenção quando da reexportação
dos referidos bens;
d) isenção de impostos quanto a salários e
vencimentos a eles pagos pela instituição remetente;

e) facilidades de repatriação em época de cri-

se.
ARTIGO IX

Apllcar-se-ão aos equipamentos e materiais
eventualmente fornecidos, a qualquer título, por

um Governo ao outro no quadro dos projetas
de_ cooperação técnica e científica, as normas que
regem a entrada no P?!ÍS de equipamentos e materiais forileddas_ pelas Nações Unidas a projetas
e programas de cooperação científica e técnica.
As Partes _Contratantes, de acordo com o estabelecido no Artigo VI, concordam em assegurar
que as entidades vinculadas à execu-ção dos pro-gramas e projetos derivados do __presente Acordo
Básfco proporcionem aos peritos e técnicos visitantes o apoio logístico e facilidades de transporte
e infonnação requeridos para o cumprimento de
suas funções específicas. Da mesma forma, serão
proporcionadas aos peritos e técnicos, quando
necessário, as devidas facilidades de alojamento
e manutenção.

ARTIGO XI

Cada uma das Partes Contratantes notificará
a outra da conclusão das formalidades necessárias à entrada em vigor do presente Acordo,
o qual terá vigência a partir da data da última
dessas notificações. O presente Acordo terá duração de cinco anos, prorrog-áveis tacitamente por
iguais períodos, salvo se uma das Partes Contratantes comunicar à outra Parte, com ante.cedência
mínima de seis meses, sua decisão em contrário.
ARTIGOXU
A denúncia ou expiração do Acordo não afetará

os programas e projetas de execução, salvo quando as Partes Contratantes convierem diversamen-

te.
ARTIGOXJU

O presente Acordo Básico poderá ser denunciado por qualquer das Partes Contratantes e seus
efeitos cessarão seis meses após a data da denúncia.
Feito em B_rasilia, aos 26 dias do mês de junho
de 1984, em dois exemplares originais, na língua
portuguesa, sendo ambos os textos igualmente
-- autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Oovemo da República Democrática de
São Tomé e Póncipe: Maria de Amorim.

Faço saber que o CongressO Nacional aprovou,
nos .termos do art. 44, item I, da Constituição,

e eu, Humberto Lucena, PresJdente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
·DECRETO LEGISLATIVO
N•B, DE 1987
Aprova o texto do Acordo Cultural en-

tre o Governo da República Federativa
do BrasD e o Govemo do Reino do JVlar..
rocos, concluído em Fez, a 10 de abril

de 1984.

Art. ]9 É aprovado o texto do Acordo CulturaJ
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o GovetTJo do Reino do Marrocos, concluído
em Fez, a 10 de abn1 de 1984.
---- Parágrafo único. Quaisquer ates, de que posSam resultar revisão, modificação ou emenda ao
presente Acordo, são sujeitos à aprovação pelo
Congresso Nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de novembro de 1987:-Senador Humberto Lucena, Presidente.
ACORDO CULTURAL EN"!RE O GOVERNO
DA-REPÚBUcA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DO .
REINO DO MARROCOS

--o GOv~õ da República Federativa do Brasil
e
Q Governo do Reino do Marrocos,
(doravante denominados ..Partes Contratantes"),
Desejosos de fortalecer os laços comuns de
ani.izade e compreensão existentes entre seus
dois paises,
De promover e desenvolver suas relações nos
campos da cultura e da educação,
Animados pelos princípios de respeito mútuo
à soberania e à independência de cada uma das
Partes,
Convieram no seguinte:
--ARTIGO l

Ai> Partes Contratantes encorajarão e desenVo1~
verão a cooperação eritre os seus doís países nOs
campos da cultura, educação, artes e esportes.
Procederão, sobretudo, ao intercâmbio de profes~
- sores universitários e secundários e de estudantes.
ARDGOO

Cada Parte Contratante se 'eSforçará por tomar
melhor conhecida a sua cultura aos nacionais
da outra Parte, através da organização de conferências, concertos; exposiÇões e manifestações
artísticas, de representações teatrais, exibições cinematográficas de caráter educativo, bem como
de programas de rádio e de teleYisão e da promoçao do estudo das línguas, da história e da literatura da outra Parte.
ARTIGO lU

1. Com vistas à melhor compreensão e ao
melhor conh~cim~nto ç;!as respectivas culturas e
civilizações, as Partes Contratantes favorecerão,
dentro dos limites das suas respectivas leis;
a) intercâmbio de livros, periódicos, fotografias, jornais, publicações culturais, revistas e fitas
magnéticas, assim como de informações estatís-
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ticas ref!=rentes ao desenvolvimento geral dos
seus respectivos países;
b) intercâmbio de filmes, de material jomalistico, de programas de rádio e de televisão, bem
cOmo de materia1 cinematográfico; e
c) intercâmbio de informaçôes sobre os museus, biblioteCas e outras íi1stituições culturais.
ARDGOIV
As Partes Contratantes se comprometem a promover e a facilitar o intercâmbio entre,suas instituições e universidades respectivas nos campos
cultural e científico.
Pilra esse fim, acordos interuniversitários serao
concluídos entre os estabelecimentos de ensino
superior de s_eus países respectivos, nos campos
da educaç~o, do ensino e da PeSquisa científica.
As Partes Contratantes procederão igUalmente
ao intercâmbio de documentação relativa a seus
programas de ensino, a seus métodos pedagógicos e à pesquisa cientifica.

ARTIGO V

As Parte5 Contratantes estabelecerão, anualmente, e por via diplomática, o número de vagas
reservadas aos estudantes de pós~graduaç.'!io.
Os estudantes a serem beneficiados por essa
medida serão seledonados por urna Coinissão
Mista e de acordo com as disposições legais vigentes em cada país.
ARTIGO VI

1. Cada Parte Contratante reconhecerá, para
fins de exerdcio profissional, em seu território,
os títulos e os diplomas concedidos a seus nacionais por instituições da outra Parte Contratante,
respeitada a legislação vigente sobre a matéria
em cada pais.
2. Cada Parte Contratante reconhecerá, para
fins acadêmicos, os títulos e os diplomas coJice-.
~idos pelas instituições da outra Parte, respeitada
a legislação vigente sobre a matéria em cada pais.
3. Ambas as Partes Contratantes reconhecem
que o retomo ao país de origem,·ao-término de
seus estudos, do estodante beneficiário das facilidades previstas neste Acordo é condi_çâo essendal para que haja vantagens mútuas no intercâmbio de estudantes.
4. Cada Parte Contratante fornecerá à outra
Parte, por via_djplomática, a documentaç.\'lo relativa às equival~ncias de diplomas e ao regime
de estudos e exames nos estabelecimentos e instituições de ensino superior da outra Parte.
ARTIGO VI!

Cada Parte Contratante facilitará aos nacionais
da outra Parte, dentro dos limites da legislação
sobre a matéria, o acesso a seus monumentos,
instituições cieritificas, centros de pesqursas, bibliotecas, coleções de arquivos públicos e outras
instituições culturais controladas pelo Estado.
AR11GOVJ1!
As Partes Contratantes favorecerão a cooperação entre as organizações esportivas e a realização de competições entre equipes dos dois países. Procederão igualmente ao intercâmbio de
grupos de jovens.
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ARTIGO IX

ARTIGO XII

Para dar execuçãQ_ ao presente Acordo, as Par

R

tes Contratantes elaborarão e coordenarão. conjuntamente, por via diplomática, programas perió-

dicos de intercâmbio cultural e educacional. Para
tal flm, as negociações realizar-se-ão, alternadamente, no Brasil e _no Marrocos.

Qualquer modificação ao presente Acordo, ou
a sua revisão, deverá ser prop-osta por escrito e
entrará em vigor depois da aprovação por ambas

as Partes Contrafahtes.
ARTIGO XIII

ARTIGO X

O presente Acordo entrará em vigor na data
As Partes Contratantes coibirão de todos os da troca_dos Instrumentos de Ratificação, de acormodos a seu alcance o tráfico _ilegal de bens cu1tu-:- __ do com os procedimentos constitucionais das
rais.
Partes Contratantes, e permanecerá em vigor por
um período de quatro anos a partir da data da
ARTIGO XI
troca efetiva desses lnstrumentos. Após esse peOs assuntos financeiros referentes_ à execução _riodo, a validade do presente Acordo será automaticamente renovada por periodos adíclonais de
do presente Acordo serão regulados por consultas
um ano e por concordância tácita, a menos que
mútuas.
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uma das Partes Contratantes comunique à outra,
por escrito, com a antecedência de seis meses
de sua expiração, a intenção de denunciá-lo.
ARTIGOXN

Expirado ou denunciado o presente Acordo,
suas disposições continuarão a reger quaisquer
obrigações não concluídas, assumidas durante
sua validade. Tais obrigações serão executadas
até o seu término.
Feito em Fez, aos 10 dias do mês de abril de
1984, em dois exemplares originais, nas línguas
portuguesa, árabe e francesa, fazendo os textos
em língua p_ortuguesa e árabe igualmente fé.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:

Ramiro Saraiva Guem!lroPelo Govemo do Reino do Marrocos;_Ab_de-

louahed Belkezlz.

SENADO FEDERAL
RESOLUÇÃO 1'1' 174, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 3-494.069,60 (três mUhões, quatrocentos e noventa e quatro
mil, sessenta e nove cruzados e sessenta centavos)RE77ACAÇÃO

Na publicação feita no DCN (Seção U) de 23-10-87, na página 2498,
Onde se lê:

RESOLUÇÃO 1'1• 174, DE 1987
Leia-se:

RESOLUÇÃO 1'1• 174-A, DE 1987

Faço saber que o Senado Federa! aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO 1'1• 194, DE 1987
Dá nova redação ao § 1' do art. 405 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, aprovado pela Resolução n• 58, de 1972.
Art. 1• O § 1• do art 405 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução
n• 58, de 1972, passa aVigorar com a seguinte redação:
"Art. 405.
§ 1• Ao servidot de que trata este artigo, em nenhuma hipótese, poderá ser paga diária
de valor superior à atribuída ao ocupante de cargo posicionado na última referência da classe final
da categoria funcional de Técnico Legislativo."
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Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, vigorando os sens efeitos financeii:os
a partir de 1' de dezembro de 1987.
· · Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de novembro de 1987.- Senador Hümberto Lucena, !'residente.

o

Faço saberque Senado Federaf"iiprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 195, DE 1987
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo
no valor de até US$ 174,000,000.00 (cento e setenta e quatro mllhóes de dólares americanos).

Art. 1' É o Qóverno do Estado de São Paulo autorizado·a~realizar, com a garantia da União, uma operação
de empréstimo externo no valor de US$ 174,000,000.00 (cento e setenta e quatro milhões de dólares americanos),
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, destinada a auxiliar o finimciamento do Programa de Recuperação de Rodovias de São Paulo.
Art. 2• A operação realizar-se-á· nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame
das condições_creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do art. 1', item 11, do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econõmico-fmanceira do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Estadual n' 5.744, de 10 de julho de 1987, autorizadora da operação.
Art. 3• Esta Resolução-entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de novembro de 1987.- Senador. Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
1-ATA DA 78' SESSAO, EM 18 DE
NOVEMBRO DE 1987

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indiCado para função cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

-N' 237/87 (n' 4[f7/87, na origem), referente à escolha do Sr. Frandsco ThompsonFlores Neto, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República
Argentina.
- N~ 236. 238, 2.39 e 240/8?- (n"' 405, 413,
414 e 416/87, na origem), restituindo aut6~
grafos do projeto de l_eí sancionado.

1.2.2- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado nç 44/87, de.
autoria do Senador FrãncTsco Rollemberg,
que permite o abatimento das despesas de
creche para fins de apuração da renda liquida
sujeita ao imposto sobre a renda progressiva.
-Projeto de Lei do Senado nç 45/87, de
autoria do Senador Nelson Camejro, que indu i
despesas com seguros de Saúde entre os abatimentos do fmposto de Renda.

1.2.3 -Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício nQ S/48/87 (nç

SENADOR MANSUETODE ú!VOR- Re277/87, na orfgem), do-Prefeito de Dois VIZitaliações políticas do Presidente da República,
nhos, Estado do Paraná, solicitando a retificaem virtude da redução de seu mandato.
ç:ão da Resolução n9 67/87.
SENADOR NELSON CARJ'IEIRO- Protes-Recebimento do Oficio nç 1. 706/87, do
to contra o depósito de lixo atómico em São
Governador do Distrito Fedeial, dando conheFidélis-RJ.
cimento à Casa de solicítação feita à Comissão
SENADOR FRANOSCOROf../.D1EERGdo Distrito Federal no sentido de constituir
Considerações sobre o Projeto de Lei do Senaum grupo de sindicânda parã apurar denúntio n" 44/87, de sua autoria, que permite o
cias sobre operações de empréstimo em emabatimento das despesas de creche para fins
presas do complexo financeiro lideradas pelo
de apuração da renda líquida sujeita ao imposBanco de Brasília.
to sobre a renda progressiva.
-Recebimento, em 13 do corrente, de coSEI'IAliOR ROBERTO b!MPOS- Publimunicação, do Senador Marcondes Gadelha,
cação da imprensa sobre o Projeto de Lei da
de que se ausentaria do Pais, no período de
Câmara n9 24/87, que dispõe quanto à prote15 a 21 do corrente.
ção da propriedade intelectual sobre progra--.=Designação de_Senadores para integramas para computadores e sua comercializarem a Comtssão Parlamentar de Inquérito desção no País.
tinada a investigar as responsabilidades polítiSENADOR DIVALDO SURUAGY- Assoco~administrativas do acidente com a cápsula
de _Césio-137, em Góiâtiiã.
- -- - -- ·ciaçãd lnternaciorial de Uons Gubes.
SENADOR LOORIVAL BAP71STA - Qua-Recebimento das Mensagens n-?S 241 a
dragésima Segunda Assembléia Geral das Na382/87, pelas quais o Senhor Presidente da
ções Unidas.
República solicita autorização para que as prefeituras que menciona e os Govern-os dos EsSENADOR TEOTON/0 VILELA FJ[.HO ...::_
tados de. Ma.t_o Grosso do SuJ, Amazonas e
Considerações sobre projeto de lei dispondo
Parª-íba possam contratar operações de crêsobre a localização_ do lixo atômico.
- dito, para os fins que especificam.
SENADORRONALDOA!MGÁO-Quadro
1.2.4 -Discursos do_ ~diente
caótico em que vive o Estado de Rondônia.
SEf'IADOR MACJRO BORGES, como Uder
SENADOR JUTAHY MCUÍLlMES- Lan-:- Homenagem à memória de José Vieira
çamento do Plano de Ação GOvernamental.
Couto" Magalhães.
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1.2.5- Requerimentos
-N? 244, do Senador FiariCísC:O Rollemberg, solicitando o de~rquivarnento do Pro~
jeto de Lei do Senado n? 309/85.
- N9 245/87, do Senador Carlos Chiarem,

solicitando a prorrogação por mais 90 dias
do prazo concedido à Comissão Especial, destinada a examinar a questão da dívida externa
brasileira e avaliar as r~es_ que levaram o
governo a suspender o pagamento dos encargos financeiros dela decorrentes. Aprovaao.
- N• 246/87, do Senador Lourival Baptista,
solicitando a prorrogação por um ano do pra-

zo concedido à Comissão Especial Mista, des-

tinada a programar comemorações pela passagem dos centenários da Repúblh::a e da pri-

meira carta Republicana no País. Aprovado.
-N9 247/87, do Senador Fernando Henri-

que Cardoso e outros_Senadores, de urgência
na tramitação do Projeto de Lei_ do Senado
n' 99, de 1986.
· 1.2.6 -Comunicação
-Do Senador Carlos .Chicirelli, de que se
ausentará do País.
13-0RDEMDODIA
Projeto de Lei _da Câmara no? 24, de 1987
(n9 8551/86, na ·casa de origem), de inciativa
do Senhor Presidente da República, que disw
põe quanto à proteção da propriedade intelecw
tual sobre programas para computadores e __
sua comercialização no Pafs, e dá outras proviw
dências. Aprovado o substitutivo do Senador
Nelson Wedekin, após usarem da palavra os
Senadores Roberto Campos, Fernando Henrique Cardoso, Cid Sabóia de Carvalho, Leite
Chaves, Jamil Haddad, tendo proferido parecer o Senador João Menezes. Ficam prejudicados o projeto e as emendas a ele oferecidas.
Redação do vencido para o turno suplementar. Aprovada com subemendas, após
usarem da palavra os Srs. João _Me_o~z._es, NeJson Carneiro e Roberto Campos, tendo parew
ceres proferidos pelos Srs. João Menezes e
Nelson Carneiro.
Projeto de Lei do Senado n~ 31, de 1987
-DF, que estima a_Rec_eit_a_e fiXa a Despesa

Ata da

78~'

do Distrito Federal para o exercido financeiro
de 1988,- rias partes relativas ao Gabinete do
Governador, Procuradoria Geral e Secretaria
ele ComuriiCaÇ-ão Social. Discussão__sobrestada em virtude do prazo do término da sessão._
Projeto de Lei do Senado n? 31, de 1987
-DF, que_ estima a Receita e foca a Despesa
do Distrito Federal para o exerdcio financeiro
de 1988, rias partes relativas às Secretarias
do Governo da Administração. Discussão
sobrestada, em virtude do prazo do término
da sessão.
Projeto de Lei do Senado no 31, de 1987
- DF, que estima a Re<::eita e fiXa a Despesa
do Distrito Fede(al para o exercido financeiro
de 1988, nas pãrtes relativas à Secretaria de
FinanÇªS __e Reserva de Contingência. Discussão sobrestada, em virtude do prazo do tér~
mino da sessão.
ProJeto de __ Lei do Senado no 31, de 1987
-DF, que estima a Receita.e fixa_ a Despesa
do Distrito Federal para o exercido financeiro
de 1988, nas--partes relativas às Secretarias
de Educação, de Cultura, de Saúde e de Servi~
ços so-Ciã1s. DbJÇUSJS_io sobrestada, em virtude do prazo do término da sessão.
Projeto de Lei do Senado n? 31, de 1987
_-DF, que estima a Receita e fJXa a Despesa
do .Distrito Federal para o exercido financeiro
de 1988, nas pirtes relativas às Secretarias
de Viação e Obras e de Serviços Públicos.
Discussão sobrestada, em virtude do prazo
do término da sessão.
PrOjeto ae Lei do Senado no 31 de 1987
-DF, que estima a Receita e fiXa a Despesa
do Distrito Federal para o exerdcio financeiro
de 1988, nas partes relativas às Secretarias
da Indústria, Comércio e Turismo, de Trabalho
e _de Agricultura e Produção. Discussão sobrestada, em virtude do prazo do término
da sessão.
P[ojeto de Lei do Senado n9 31, de 1987
----- DF, que estima a Receita e fixa a Despesa
do Distrito Federal para _o_ex_erdcio fmanceiro
de 19S8, na parte relativa à Sécretaria de Segu-

e
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rança Pública. Discussão sobrestada, em
virtude do prazo do término da sessão.
PrOjeto de Lei do Senado n 9 31, de 1987
-DF, que estima a Receita e fJXa a Despesa
do Distrito Federal para o exercido financeiro
® 19f,m, nas partes relativas _ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal e Receita e texto
da lei. Discussão sobrestada, em virtude
prazo do término da sessão.

1.3.1 -ComUnicação ·da Presidência
~Convocação

de sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, dia 19, às 1O:OOh, com
Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCE'RRAMENTO

2 - DISCORSO PRONW'ICIADO EM
SESSAO ANTERIOR
Do Senador Aureo Mello, proferido na ses-

são de 11-11-87.
· · 3 - ATO DA COMIS8AO DIRETORA
W65, de 1987.
4 - ATOS DO PRESIDENTE DO SE-

NADO FEDERAL
N~ 220 a 231, de 1987.
5 - DIRETORIA GERAL
Ordem de Serviço n' 1,
1987.

ae

6 - INSTITUTO DE PREVID~NCIA
DOS CONGRESsiSTAS
-Parecer do ConseJho Deliberativo·
-Balancete Patrimonial, encerrado

30'9-87:

..

-. . _.

..

-em

-Demonstrativo da conta "Rec::eita e Despesa"- Mês de setembro de 1987.

30-9-87.
Demonstrativo da conta "Receita e Despesa"- Mês de setembro de 1987.
-Ata da 5- Reunião Ordinária, realizada em

30-9-87.
7 -ATAS DE COMISSÕES
8 - MESA DIRETORA
9 - LIJ>ERES E VI CE-LIDERES DE
PAR1ID08

10- COMPOSIÇAO OE COMISSÓES PERMANEN'IllS -

Sessão, em 18 de novembro de 1987

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA Presidência dos Srs. Senadores Humberto Lucena e Jutahy Mag_alhães
Às 1O horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Mário Maia - Leopoldo Peres - -Aureo Mello
- Odadr Soares - Ronaldo ·Ara_gão - João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- Alexandre_ Costa - Edison ~obã_o - João
Lobo - Chagas Rodrigues -- A1varo Pacheco
- Virgilio Távora - Od Sabóia de Carvalho Mauro Benevides - Carlos Alberto _;.;José Agriw
pino - Lavoisier Maia - Humberto Lucena Raimundo üra - Marco Maciel - Mansueto de

Lav.or- Quilhenne Palm~ira- DiValdó Suruagy
---:-. t.Jbano Franco - Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Luiz V"aana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - Gerson Carnata -João
Calmon - Janiil_Had_da_cj__--:- Afonso Arinos Nelson Cameíro - Alfredo C_ampos - Ronan
Tito-Séve"roGomes-FemandoHenrique"'Cardoso - Mário COvas - Mauro B_prges - Iram
Sa"iáiva - lrapuan COsta Júnior' ...:....:. Pompeu de
Sousa - Meir"!, Filho -Roberto Campos - Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid Salda-

nha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves José Richa -Jorge Bomhausen - Dirc;eu Car.:
neiro - NeJson Wedekin - Carlos Chiarem José Paulo Bisol-.losé Fogaça.

O SR. PRESIDEr!'m (Jutahy Magalhães) A lista de presença acusa o comparecimento de
59 Srs. Senadi5tes. Hal/eildo número regimental,
declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-

O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leiiura
do expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Submetendo à deliberação do Senado a
escolha de nome indicado para função cujo

provimento depende de sua prévia aqulescênda:

MENSAGEM
N• 237, de 1987
(N• 407187, na Origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item 111) da
Constituição, teriho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelêndas a escolha, que desejo fazer, do Senhor Franscico Thompson-F1ôres

Netto, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Argentina, nos
termos dos artigos 56 e 58 do Regulamento de
Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto
n9' 93.325, de 19 de outubro de 1986.
2. Os méritos do Einbaixador Francisco
Thompson-Flores Netto, que me induZiram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informações do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasilia, 13 de novembro de 1987.- José
SameyINFORMAÇÃO
Curriculum Vltae
Embaixador Francisco Thompson-Flôres Netto

.

Bruxelas/Bélglca (brasileiro, de acordo com o
artigo 129, inciso D, da C:Oristitutção de 1946),
17 de fevereiro de 1937.
Filho de Céirlos M. ThomPson Flores e
Rita Martins Thompson Aôres
Bacharel em filosofia, Universidade de Poitiers,
Fr.ança.
Curso de Economia, "SchOOl of Economics",
Londres.
Cui'só de Preparação à Carreira de Diplomata,

IRBr.

.

Curso de Treinamento e AperfeiçOamento para
Chefes de Setores de Promoção Comercial.
À disposição do Ministério da Agricultura,

1979/84.

Conselheiro, mereCim-ento, 1~ de janeiro de

1973.

balhos.

.

•

o•·

.

-

.

Secretário de Cooperação EcOnómica e Técnica lnternadona1, SUBIN/SEPLAN, 1979.
Coordenador de AssUntos InternaCionais de
Agricultura MA; 1979183.
Cônsul de Terceira- _Classe, 22_ de janeÚ'o
de 1959.
·
·
Segundo - Secretário, merecimento, 24 de
outubro de 1961.
Primeiro - Secretário, merecimento, 31 de
março de 1967.

Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 20
de abril de ~977.
Ministro de Primeira Oasse, merecimento, 17
de dezembro de 1981.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado,

1959/60.
Introdutor Diplomático Adjunto, 1960.
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de
Base, 1967/69.
Auxiliar do SecretárioMGerai-Adjunto para Assuntos Económicos, 1969nO.
Chefe da Divisão de Informação Comercial,

1976n7.

··

Chefe da Divisão de Operação de Promoção
Comercia1, 197Bn9.
Agregado, 1979/83.
Chefe do Departamento de Promoção ComerM
cial, 1984/85.
·
Subsecretário-Gera] de Assuntos Económicos
e COmerciais, 1985/87.
Londres, Terceiro Secretário, 1961.
Londres, Segundo Secretário, 1961/64.
Bruxelas, Engarregado da Missão junto a CEE,

1984, 1966 e 1967.
Bruxelas, CEE. Segundo Secretário, 1964/67.
Washington, Primeíro Secretário, 1971n3.
Washington, Conselheiro, 1973n6.
XII Sessão do Conselho Internacional do AçúM
car, Londres, 1962 (membro)
XIV Reunião do Conselho Internacional do Açucar, Londres, 1963 (delegado)
IV Reunião do Comitê Preparatório do Acordo
- lntemadonal do
Açúcêir--Londres, 1964 (delegado).
Reunião dos Chefes de Missões Latino-Americanas acreditados junto a CEE, Estrasburgo,
1964 (representante).
Reunião do Comitê ConSultivo do Cacau da
Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, Nova Iorque, 1966 (membro).
· ·co-n-rei'êrida da dNcTAD sobre Cacau GeneM
bra, 1967 (membro).
VIII Assembléia Gera1 da Aliança dos Produtores
de Cacau, Lagos, 1967 (membro).
IX. X. XII, Xlfi e X:V Sessões da Assembléia Geral
da Alian-ça de Produtores de Cacau, Lomé, Lagos,
Acra, Laundé, Brasma, 1967no.
Reunião Extraordinária da Aliança dos Produtores de Cacau e Aliança do Comitê Consultivo
sobre o Cacau da ONCTAD, Genebra, 1967 (sUbM
chefe).
UI Sessã"o da Conferênda da ONU sobre Cacau
Genebra, 1967 -(membro).
ReuniâO do Comitê Cunsuitivo sobre cacau e
Reunião Prévia de Produtores, Genebra, 1968
(chefe).
.
XXIV XXV SessõeS do Comitê de Estatística
do Grupo de Estudos sobre Cacau, da ONU para
a FAO, Roma, 1969 (membro).
Ret..irUãô dos Gerentes de Exportação dos Países-Membros da Aliança dos Produtores de Cacau, Laundé, Acra, Lomé, 1969170 (rePresentanM
fe).--·
.
ReuniaO do Comitê Consultivo da UNCTAD sobre Cacau, Genebra, -1970 (membro).
Reu_niões Anuais do F.M1 e BIRD, Washington,
1971.1972, 1973. 1974 e 1980 (assessor).
FMI e BIRD, Washington, 1971 (delegado suplente ahemo).
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Reuniões de Consulta do Acordo de Têxteis
de Algodão Brasil-Estados Un_idos, Washington,
1972 (delegado).

XXXI Reunião Plenária do Comitê Consultivo
Internacional do Algodão, Manágua, 1972 (chefe}.
Reunião de Chanceleres do Continente, Washington, 1974 (assessor).
Reunião _de Chanceleres do Continente, México,
1974 (delegado).
Reunião de Coordenação dos Países Latino-Americanos Exportadores de Têxteis, Bogotá, 1975
(delegado).
Cerimônias Oficiais de CorrieffiO?aÇãO-dO-Aniversárlo da República do Iraque, Bagdá, 1978
(membro).
Reuniões Anuais do BID, México - 1976 e
Jamaica, 1979.
- ---1 Reunião da Comissão Mista Bi-asil-lraqUe,
Bagdá, 1979 (membro).
fi Reunião do Subgrupo de Agricultura BrasilEstados Unidos da América, Washington, 1979
(delegado).
XX Conferência da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Roma, 1979 (delegado).
XIV Conferência Regional da FAO para América
Latina Havana,_ 198Q_ (chefe).
XIV e XV"'Sessões do ConselhO da Organização
Internacional do Cacau, Londres, 1980. (delegado).
Reunião das Juntas de Governadores do Fundo
Monetário Internacional (FMI) e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
(BJRD), Washington, 1980 (delegado).
VI Reunião_ da Comissão Mista Brasil-Polónia,
Brasília 1980 (delegado).
IV Reunião da Comis~o Mista Bre~siJ-J3ulgária, Brasília, 1980 (defegado}.
--V Reunião da Comissão Mista Brasii-Romênia, Brasília, 1980 (delegado).
VI Assembléia Geral Extraordinária da Aliança
dos Países Produtores de Cacau, Salvador, Bahia
1980 (delegado).
I Reunião da Junta lnteramerlcana de Agricultura, São José Costa Rica, 1981 (chefe). -XXIJ Reunião da Assembléia de Governadores
do !3anco lnteramericano de Desenvolvimento
(BID), Madrid, Espanha, 1981 (delegado).
11 Reunião Ordinária do Comitê Executivo e à
I Reunião Ordinária da Junta lnteramericana de
Agri~tura, B~e'1osAlr~s-~gentina,1981 ~chefe).

XXI Córifefência da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e XXVIII Sessão Anual
das Partes Contratantes do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio Genebra, 1981 (delew
gado).
XXV!U _Se$âo Anual das Partes Contratantes
do AcordQ Geral de Tarifas Aduaneiras e Comérw
cio Genebra, 1982 (delegado).
VI Sessão do Conselho de Governadores do
Fundo Internacional para o Desenvolvimento
Agrfcola (FIDA), Itália, 1982 (delegado).
Reunião Ministerial da Aliança dos Países Pro_dutores de Cacau, Dual a, Camarões, 1983 (chefe).
XD Reuniãq do Subgrupo Consultivo de Comércio Brasil-Estados Unidos da América, Castou,
1983 (delegado).
.
.
.
XII Conferência da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Roma, 1983 (delegado).
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VII Sessão do Conselho de Governadores do

Fundo Internacional para o Desenvolvimento
Agrlcola (FIDA), Roma, 1983 (chefe).
I Reunião do Grupo de Assuntos Econõmicos
Brasil-EUA, Washington, 1983 (delegado).
XXXI Exposição Internacional de Pecuária, Agricultura e [ndústria, Palermo, Argentina, 1983 (delegado).
Ordem de Rio Branco Comendador, Brasil.

Ordem de Rio Branco Grã-Cruz Brasil.
Ordem do Mérito Brasí1ia, Grã-Cruz, Brasil.
Medalha Laura Müller, Brasil.
Ordem do Infante D. Henrique, Cavaleiro, Por-

tugal
Ordem do Império Britânicn, Comendador, Inglaterra.
Ordem do Mérito Italiano, Comendador, Itália.
O Embaixador Francisco Thompson-Fiôres

Netto se encontra, nesta data, no exercício de
suas funções de Subsecretário-Geral de Assuntos
Econômtcos e Comerciais.

Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
em
de
de 1987. -Marco César
Melra Naslausky, Subsecretário-Geral de Administração e de Comunicações.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
Restituindo autógrafos do projeto de lei
sancionado:
N• 236/87 (n' 405/87, na origem), de 1O do

corrente referente ao Projeto de Lei da Câmara
n" 10, de 1987 (n" 8.318/86, na Casa de cirlgem),
que dispõe sobre a eliminação de autos findos
nos órgãos da Justiça do Trabalho e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na- Lei
n' 7.627, de 1987.)

·

N9 238187 (n" 413/87, na origem), de 13 do
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n" 25, de 1987 (n9 22187, na casa de origem),
alterando o De_creto-Lei n" 1.370, de 9 de dezembro de 1974, que dispõe sohre a tributação dos
rendimentos auferidos por garimpeiros matriculados; e__ dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n" 7.629, de 13 de novembro
de 1987.)
N• 239/87 (n' 414/87, na origem); del3 do

corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n" 39, de 1987 (n9 161/87, na Casa de origem),
alterando o art. 49 da Lei no 7 .562, de 19 de dezembro de 1986, que indui a Categoria Funcional
de lnspetor de SegurançaJudiciária no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, e dá outras providências. _(Projeto que se
transformou na Lei n" 7.630, de 13 de novembro
de 1987:)

N" 240/87 (n? 416/87, na origem), de 17 de
novembro de 1987, referente ao Projeto de Lei
da Câmara n9 34, de 1987 (n9126/87, na origem),
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n97.631,
de 17 de novembro de 1987_.)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidos
pelo Sr. )9~Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 44, de 1987
Permite o abatimento das despesas de
creche- para ftiis de apuração da renda
liquida sujeita ao imposto sobre a renda
pl'ogresslvo.

O COngresso-NaCional decreta:
Art. 19 Poderão ser abatidas da rend_a bruta
na declaração de imposto sobre a renda de pessoa ftsic$2, comer gastos de instrução, todas as
despesas de creche realizadas com dependentes
do contribuinte, incluídos os menores que ele crie,
eduque ou tenha sob sua guarda.
Art. 29 _Esta lei entra em vigor na data de_sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Jus~~~ção

A legislação do imposto de renda não permite
o abatimento ou dedução das despesas de creche, para efeitos de apuração da renda tributável.
Existe, na realidade, o abatiinento para despesas de instrução,-porém a Receita Federal entende
que nem todas as creches se confundem com
escolas maternais reconhecidas como estabelecimento de ensino e daí sustentar que a legislação
não contempla o abatimento das despesas com
bet_çários e creches.
Não resta dúvida, porém, que as despesas com
creches são necessárias à percepção dos rendimentos do trabalho que as mães exercem. Se
estas não dispõem de local seguro ou de estabeledmentos confiáveis onde deixar seus filhos, não
podem, efetivamente, sair do lar para exercerem
trabalho de qualquer natureza, assalariado ou não.
O ónus é real e está intrinsecamente vinculado
à situação de trabalho.
Adem~is, trata-se de despesa imposta pelo estágio de desenvolvimento a_ que o País atingi1,1.
No passado, quando à mulher só restavam as
prendas do lar, não havia que falar em despesas
com guarda dos filhos. Porém hoje, quando o
desenvolvimento do Pais requer o esforço de_ todos e_ já não se fazem distinções de sexo para
efeitos de qualificação profissional, a legislação
fiscal não pode ignorar a realidade social e deve
atualizar-se, preenchendo a lacuna.
Os abatimentos e deduções do imposto de renda não surgiram num início ato ou lei: ao longo
do tempo, diante do peso de novas injunções,
a legislação passava a admitir ou a refugar determinadas deduções ou abatimentos no cálcuJq do
imposto de renda. Foi_ assim com o descontopadr~o._ com os seguros, com os juros, com as
despesas de instrução, etc.
-Pois bem, agora é chegada a hora das despesas
de cre_che. Com sua efetivação a mãe fica liberada
para o trabalho, de onde promana a renda tributada. Por _outro lado, com a realização dessa despesa, oferece-se à ·criança condição para que seu_
desenvolvimento floresça em plenitude máxima.
Dos objetivos iniciais das creches, que visavam
exclusivamente à higiene, segurança física e alimentação, acrescentaram-se os que visam à saú~
de mental, relacionados aos aspectos emocional,
social e intelec_tual. Hoje, já não basta cuidar da
saúde fts.ica, pois há um consenso generalizado
de que nas creches se faz presente _o afeto e o
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calor humano, essendais ao desenvolvimento do
caráter e da felicidade da criança. Ela é uma verdadeira escola, quer esteja ou não cadastrada como
estabelecimento de enslno nos órgãos competentes. Merecem, pois, as despesas com creche
o mesmo tratamento fiscal concedido às despesas com instrução.
Esse é o objetivo do presente projeto, pelo qual
permite-se o abatimento "dAs despesas com creche, tal como ocorre com as despesas de instrução.
Contamos, pois com a compreensão e solidariedade de nossos ilustres pares, no sentido de
vennos consolidado mais_ este passo no aperfeiçoamento de nosso _sistema tributário.
-- _
Sala das Sessões, 18 de_ novembro de 1987.
--Francisco RoDemberg.

PROJETO DE LEI DO SENADO

N•45de 1987
Inclui despesãs--com 5eguros de Saúde entre os abatimentos do Imposto de
Renda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11 As despesas feitas com atendimento
mêâico-hospitalar e odontológico, por meio de
empresas de seguros de saúde, são abatidas da
renda líquida nas declarações do Imposto de Renda da pessoa tisica, mediante comprovação.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 39 RevogamMse as disposições em con:
trário.
Justificação
Na atual legislação já é permitido descontar
da renda líquida as despesas médicas e odontológicas não inovando em nada além do reconhecimento de que através do s_eguro saúde está
o contribuinte dispendendo recursos sem poder,
no entanto, deduzir na sua declaração de,_ renda,
quando de fato essas despesas são tão legítimas
como aquelas__ que são pagas nos consultórios
médicos.
Além do mais, com a implantação do seguro
saúde, grande massa de contribuinte filiaram-se
a essas instituiç_ões, fugindo, no possível, do pagamento elevado dos serviços médicos e odontológicos, resultando por Isso mesmo, em ~neffcios
diretos à Receita Federal, já que deixam de buscar
nos consultórios o tratamento que necessitam e.
portanto, reduzem em multo os valores de descontos a _que teriam direito na parte relativa à
saúde, deduzindo da r~nda líquida aqueles pagamentos, agora substituídos por valores menores
representados pelas contribuições às empresas
de seguro de saúde.
As medidas qUe propomos através deste projeto de leí, qUe jád€Veriam ser tomadas pela própria Receita Federal, 8ssim como a permissão
do desconto de medicamentos, constituem pequena parcela de prote_ção ao _nosso sacrifica"do
assalariado, impedido de deduzir de sua renda
liquida o total dos aluguéis pagos, com o pagamento de empregados domésticos, além dos
reais limites focados para os dependenteS e- pa-ra
instrução, nestes dois últimos casos, simplesmente ridículos.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987:
-Nelson Carneiro.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

PEQUENOS PARTIDOS

Os projetas que vêm de ser lidos vão à publicação.
A Presidência recebeu, do Prefeito de Dois Vizi~

PDT

nhos, Estado do Paraná, o Oficio n"' S/48, de 1987
(n9 277/87, na origein1;- Solicitando a retifk:ação
da Resolução no 67, de 1987, que autorizou aquele
Município a contratar operaçi!O de crédito no valor

ntular
Mário Maia
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A Pre_sidência recebeu as Mensagens nos 241 a
382, de 1987 (nos 417 a 558/87, na origem), de
1 7 de novembro do corrente ano, pelas quais
o Senhor Presidente da República, nos termos
Nos termos da Resoluçao n9 1, de 1987, a Presi- do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo
dência designará, oportunamente, o relator da
com o artigo 2" da Resolução n? 93n6; do Senado
matéría.
Federal, solicita autorização para que as Prefeíturas Municipais de Poá, Cajamar, Brotas, Marília,
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, Sãó Simão, Silo Paulo, Piraju, Coronel Macedo,
Bragança Paulista, lndaiatuba, Guaimbê, Pontal,
do Governador do Distrito Federal, o Oficio no
1.706/87, de 9 do corrente, dando conhecimento Batatais, OsasCo, Tambaú, Mogi das Cruzes_(SP),
a esta Casa de solicitação feita à Comissão do CaçadOr, Joaçab.;~., lça.ba. São Miguel do Oeste,
lr~ni, Florianópolis, !tá (SC), Cliiappeta, Passo
Distrito Federal no séntido de constituir um grupo
de sindicância para apurar denúncias sobre ope- Fuiido, São Gabriel, Bento Gonçalves, Sananduva
rações de empréstimo em empresas do complexo (RS), "Contagem, Juiz de Fora, São Francisco, Be-financeiro lideradas pelo Banco de Brasília, veicu- lo Horizonte, São João Evangelista, Santa Bárba·
ladas pelo Jornal do Brasil, edição de 8 do cor- ~a. Uberaba, Moema (MG), Anaunlândia, Aqui#
dauana, Paranaíba, Corumbá, Amambaí, Anastá~
rente.
cio, Jardim, Araumoreira, Sidrolândia, Três La#
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) gc>as, Rio Brilhante (MS), Manaus, ltacoatiara
A Presidência recebeu, em 13 do corrente, comu(AM), Pacatuba, Nossa Senhora da Glória, Lagarnicação do Senador Marcondes Gadelha, de que _to, ln4iaroba, Aracaju, Areia Branca, Cristianópose ausentaría do País, no período de 15 a 21
lis, Divina_ Pastora (SE), _Aparecida de Goiânia
do corrente, para tratar de assuntos de interesse
(00), Aracruz, Vitória, Piúma (ES), Mossor6, Felido Parlamento Latino-Americano.
pe Guerra, Opanema, Natal (RN), Juara, Jaciara,
ltiqulra, Poconé (MT), Campina Grande, Solânea,
É a seguinte a comunicação recebida
Duas Estradas, CUitá, Patos (PS), Feira de SantaSenhor Presidente do Senado Federal.
na, lbicaraí, Porto Seguro, São Qãbriel, Simões
Tenho a honra de comunicar a V. Ex", que esta·
Filho, Teixeira de Freitas, Bom Jesus da Lapa,
rei ausente do País entre os dias 15 a21 do correnBA), São João do Piauí, Campo Maior (PI), Nova
te, para tratar de assuntos do interesse do ParlaAurora (PR), Santa Helena (MA) e Teres6polis
mento Latino-Americano.
(RJ), e os Governos dos Estados de Mato Grosso
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1987.
do Sul, Amazonas e Paraíba, possam contratar
- Marcondes Gadelha.
operações de crédito, para os fms que especificam.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, aPresiTendo em vista a criaÇão, através da Resolução
dênd-=! .4esignará, _oportunamente, os relatOres
n9 184, de 1987, de iniciativa do Senador Iram
das matérias.
Saraiva e outros Senhores Senadci-res. da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as responsabilidades políUco-administrativas
-0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhãestdo acidente com a cápsÚla de "Césio-137", _em
Ha
oradores inscritos.
Goiânia, a Presidência, de ãcordo com as indicaConcedo a palavra ao nobre Senador Mauro
ções das lideranças, designa, para integrarem a
Borges, como Líder do PDC.
referida Comissão, os _seguintes Senadores:
de Cz$ 3.721,576,00- (frêS milhões, setecentos e
vinte e um mil, quinhentos e setenta e seis cruzados).

PMDB

lltulares
Iram Saraiva
José lgnácio Ferreira -Dirceu Carneiro -- Jutahy Magalhães
José Paulo Biso!
Severo Gomes
Suplentes
Almir Gabriel
Nelson Carneiro
Alfredo Campos
Wilson Martins

PFL
lltulares
Odadr Soares
Lourival Baptista
Suplente
João Menezes

O

sJi MAORO BORGEs (PDC- GO. Co-

mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
-Os trabalhos da Assembléia Nacional Cons·
.--titulnte,- ~ s~Us reflexos nas sessões regulares do
Senado, iinpediram-me de relembrar nesta Casa,
no momento próprio, o transcurso de 150 anos
__Q_o nascimento de José Vieira Couto de Magalhães
·-um intrépido homem--público, desbravador,
político, administrador e estrategista militar, que
a essas qualificações somava as de um jovem
culto, doutor em Direito, poeta, ensaísta e romancista, além de ter sido um intimorato e arrebatado
patriota.
-Ex-Presidente das Províncias de Goiás, do
Pará e.de Mato Grosso, Couto de Magalhães deixou em meu Estado, assim como no· Pará e em
Mato ,Grosso, marcas profundas e indeléveis de
sua genial e versátil personalidade.
-Em Goiás e no Pará, especialmente na primeira dessas outrora Províncias, sua passagem
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foi assinalada por um empreendimento pioneiro:
a navegação regular, a vapor, da hidrovia Ara·
guaia/Tocantins, de cerca de 2.500 quilômetros,
primeira etapa de um projeto que acalentava, de
interligar as bacias do Amazonas e do Prata, com
o aproveitamento de rios navegáveis.
-Em Mato Grosso, então ~emiocupado pelo
invasor paraguaio, seu grande feito como Presl·
dente da Província, comissionado como General·
em-Chefe, foi libertar o Porto de Corumbá à frente
de-uma: tropa basicamente constituída de voluntários.
- Pemlitam-me, Srs. Senadores, reavivar-lhes
a memória com outras facetas do perfil de Couto
de Magalhães, pioneiro também da defesa da ecologia. conhecedor profundo das águas, das florestas, dos silvícolas e da fauna do vale do Araguaia
e do rio Tocantins, hidrovias naturais que explorou
e_ estudou com vistas ao seu projeto de navegação.
-Nascido em Diamantina - Minas Gerais,
a 19 de novembro de 1837, Couto de Magalhães
estudou Humanidades no já famoso Colégio Redentorista de Caraça; em São Paulo, na Faculdade
do Largo de São Francisco, fez-se bacharel e doutor em Direito; em 1860, aos 23 anos- de idade,
iniciava sua vida pública como Secretário da Província de Minas Gerais, de onde sairia, um ano
depois, para assumir a Presidência da Província
de Goiás.
Dois anos. que passou em Goiás, Couto de Magalhães dedicou boa parte à viagem de pesquisa
ao Araguia, convencido de que aquele bem-aventurado rio que desaguava no Tocantins, se devidamente aproveitado por uma linha regular de navegação, de Leopoldina- hoje Aruanã- a Belém
do Pará, tinha todas as potencialidades para mudar a face produtiva e demográfica não só de
Goiás e Mato Grosso, mas de todo o Brasil Central.
-No prefácio de seu livro "Viagem ao Araguaia", o pioneiro gravou esta mensagem ao povo
goiano:
"Dedícando-vos este escrito, tenho em vista chamar sobre a matéria dele vossa atenção. Os esforços do Governo são estéreis,
quando o povo os não corripreeride e nao
trata de secundá-los.
A prosperidade desta Província depende
do Araguaia, esse imenso rio que constitui
-verdadeira maravilha, por sua beleza, já pela
fertilidade das regiões que atravessa, já por
oferecer uma navegação de cerca de 700
léguas. Para aí o goiano deve dirigir suas
vistas, como o israelita as dirigia para a coluna de fumo que os guiava à Terra da Promissão. O futurO é graOdfOso com a navegação
do Araguaia; sem ela, tudo é raquítico e mesquinho, como tE;m _?ido até o presente."

-Essa dedicatória está datada de 19 de novembro de 1863, dia em que Couto de Magalhães
completava 26 anos de Idade.
-"Viagem ao Araguaia" teve sua primeira edição impressa na Capital de Goiás; ãinda em 1863.
E uma obra riquíssima, tanto em valor literário,
como por seu valor informativo, a despeito de
sua desordenada forma de apontamentos que o
autor pretendia, quando tivesse tempo, sistematizar.
- CóntUdo, é um trabalho marcante. Nele, o
leitor encontra observações administrativas. des-

2922

Quinta-feira 19

criçôes de caças, notas de geografia e mineralogia, e descrição de belezas naturais. "Se b_á nisto
falta de método_- justifica-se o autor -~ a_ralâo
ficou dadÇ~ já. De mais a mais, o viajante não
descreve o que quer, e sim o que vê, e, se a

umas cenas se sucedem outras de natureza multo
diversa, força é descrevê-las."
-A viagem de que resultou ess.e livro foi feita

em 35 dias, nos quais Co_uto de Magalhães percorreu 176léguas, sem conta_r ewlorações em serras
e lagos, e numa e outrp, margem do rio. Em melo

a tudo isso, cuidava o explorador de questões
administrativas, como a de assentar fazendeiros
nas cercanias de Leopoldina (a Aruanã de hoje),
para onde pretendia convencer o goiano a mudar
sua capital, pelas facilidades de transporte oferecidas pelo Araguaia. "A primeira conseqüência

da mudança da Cãpital era o comércio com o
Pará, que, por uma redução nos fretes de 200%,
alteraria desde já a face de nossa indústria", escreK
veu o pioneiro, referindo-se à produção de café,
algodão, açúcar, trigo, carne-seca, couro e sola,
até então produzidos em Goiás exclusivamente
para seu consumo.
,
-É impressionante a atualidade de Couto de
Magalhães, que há 120 anos já defendia a especia~
lização agricola, a mecanização da lavoura e o
beneficiamento mecânico de grãos: Não obstante, o intelectual, o doutor, o homem de ~o não
conseguiu sensibilizar os dirigentes políticos da
Província, que teimavam em manter a Capital na
região que o pioneiro classificava como uma "bacia úmida, melancólica e doentia". Só em 1937
- como se recordam alguns dos Senhores deu-se a mudança da Capital de Goiás, para Goiânia - o que Pedro Ludovico conseguiu, a despeito de dura oposição, na esteira dos ventos de
renovação da Revolução de 30. Goiânla, emPora
mais distante do sítio escolhido por Couto de Magalhães, estava mais próxima de um meio de
transporte mais à mão: a ferrovia~ cuja ponta de
linha terminava em Leopoldo de Bulhões, e mais
tarde em Anápolis e, por fim, na própria Goiânia.
-Voltando ao nosso homenageado, Couto de
Magalhães, já enfastiado, vacilava entre aceitar a
Presidência da Província de Minas Gerais e a do
Pará. Optou pela segunda. E mais wna vez desceu
o Araguaia e o Tocantins~ ~oc.iª-ndo a vi~_gem_
para Belém com pesquisas e análises do potencial
produtivo de suas margens, dos riscos .de suas
corredeiras, ao mesmo tempo em que contactava
tribos arredias para captar sua linguagem e suas
lendas, e ouvia as aspirações da escassa população ribeirinha.
-Viajante incansável e explorador de rara
energia, es.se eminente brasileiro - justamente
comparado a legendários exploradores como Ü·
vingstone e Stanley -.descia lentamente a correnteza rumo ao seu novo posto, anotando ou
memorizando conhecimentos práticos e científicos sobre cada assunto que lhe chamava a atenção, para o que assimilava a Vida dos canoeiros
e vaqueiros, com eles pescando e caçando, resistindo galhardamente ao ataque contínuo e implacável dos terriveis borrachdos e muriçocas.
· -No Pará, a obsessão de Couto de Magalhães
pelo transporte fluvial levou-o a estimular serviços
de navegação para Maraj6 e para Maués, sem,
contudo, perder de vista o seu grande sonho de
ligar a bacia Amazônica à do rio da Prata, atravês
do rio Taquart

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
-Em 1865, quando os paraguaios praticamente dominavam parte da Província de Mato
Grosso, o Governo Central lembrou-se daquele
jovem impetuoso que administrava a longínqua
Província do Pará.
-Segundo Afonso Ce.lso, n~.."Revista do Arquivo PUblico Mineiro", edição de de:z:emb_ro de 1898,
·~quis o destino, ou a boa estrela de Couto de
Magalhães, que a Província de Mato Grosso a mais exposta às vicissitudes da Guerra do Paraguai, precisasse de um Presidente como ele, que
reunisse em si as qualidades já demonstradas
e indispensáveis à triste emergência: a do talento,
da energia e da bravura, pois tinha de exercer,
cumulativamente, as funções de Presidente e Comandante das Armas·:. .
--Nessa Presidêrl.cia; quando veio a lume o
gênio de estrategista do intrépido brasileiro, doutor e poeta, destaca-se o que talvez tenha sido
o seu maior feito: a libertação do Por:to de Corumbá, sobre o rio Paraguai, com o que impediu que
descessem em socorro do inimigo, forças arregi~
mentadas na Bolívia. A._batal_ha valeu a Couto de
Magalhães a confirmação das .honras c;le General.
--Cessado o conflito no território. de Mato
Grosso, cOfn a retirãda dos paraguios, Couto de
Magalhães retomou o seu projeto para o rio Araguaia. E nãO lhe foi difici1 convencer o governo
imperial de ceder-lhe o navio de 9uerra "Antônio
João", fundeado no rio Cuiabá, que pretendia desmontar e levar, por terra, do Alto Araguaia, distante
100 léguas da Capital moto-grossense, Seria esse
o primeiro barco a vapor a singrar as águas da
hidrovia antevista por COuto de Magalhães como
o caminho da libertação do Brasil Ce.ntral, do marasmo e do atraso. A imprensa da época não
lhe perdoou a iniciativa qualificada de aventureira,
utópica e louca.
-O ·aenefál, felio nas lutas, c;~ernonstrou uma
vez. mais a sua impetuosidade. Fez desmontar
a embarcação e a transportou numa caravana
de 16 carros de bois até o Araguaia, sem sedescuidar de conduzir também tomos, fôrças e todo
o material de uma oficina para remontar o barco
e mantê-lo. navegando. A viagem fp,i em si urna
epopéia: 100 léguas de bravio sertão, desprovido
dos mínimos recursos, pelos-~uais a caravana
abria picadas e construía pontilhões, à medida
em que ·avançava. Foi uma expedição marcada
por incidentes, e muitos pereceram no trajeto.
-Mas o General sobrepujou as. contrariedades, com serenidade e firmeza~. Finalmente, a 14
de agosto de 1868, o "Jornal do Commércio"
do Rio de. Janeito~ .no_tlciava que a caravana che~
gara às barrancas do Araguaia, a 25 de_.maio,
e que a oficina em que seria rem.ont<).do o b.arco
estava instalada em fri"nfe à foz do rio Vermelho,
. afluente do Araguaia que banha a Capital de
Goiás. Segundo ainda o General, ··em ofícios aos
ministérios da Marinha e da Agricultura, Couto
de Magalhães descreve .com eloqüên<;ia a travessia, e e_xtema s_ua satisfação ao ver aquele primeiro
agente da indústria e do comércio acordando o
gigantesco rio e @$. magnífiças regiões vizinhas
do sono em que as confinava o sertão despovoado.
,,
7""A imprensa carioca, porém estava atr~sada.
Já a 28 de maio,. o "Antônio JoãQ'·~~rebatizaçlo
com o nome de "Araguai-neru-açu", simplificado
mais tarde ''Araguaia", rez sua viagem" inaugural
conduzindo os mais altos di.Qtlitários das Provín-
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das de Goiás e Mato Grosso. lnidava-se, então,
a era da navegação a vapor no Brasil Central,
com a primeira unidade da futura frota da Empresa de navegação do rio Araguaia", que seria sedia~
da no porto goiano de Leopoldina, hoje Aruanã.
-:-:-Decidida a sede da empresa, subven<:ionada
pelo_govemo _imperial, COuto de Magalhães volta
a Cuiabá, entrega a Presidência da Província e
retoma o seu sonho de estabelecer a linha reQular
de navegação de Leopoldina a Belém do Pará
-O comandante desce .o rio para a Capital
parªense. Sua cheg_ada <:oincide com a sagração
do Bispo de Goiás, D. Joaquim Gonçalves. de
Azevedo.
-·com aS ·trederlciãiS da Corte e seu entusiasmo, o General, agora-empresário, funda abase.da Companhia em Belém··e C:õnseQue oS elementos essenciais ao regresso, inçlusive wn rebocador a vapor, com tripulação completa E, com
sua· ·simpatia,. conseguiu mais: a companhia do
Bispo para a viagem até sua novã Diocese.
-A viagem transcorreu sem incidentes, até
a Pa~gem _de ltaboca, a mais temida por sua
cachoeira_ çom queda de dois metros num estreito
çanal, onde se precipitavam as águas com rugido
ensurdecedor.
-Os 80 graus de pressão indicados no manómetro do rebocador revelaram-se insuficientes
-parã a túlnSposiÇão da corredeira. A cada_investida da máquina, a correnteza forçava o recuo.
Após várias tentativas, a~mpai1hadas com fascínio .!e temor pelo piedoso Bispo de Goiás, o comandante ordena ao maquinista que imprima ao
vapor força total, ou seja, 100 graus. O maquinista
tenta argumentar que a caldeira não resistiriª'- que
a empreitada era impossível. Discutem. Por fim,
impaciente, Couto. de Magalhães saca o revólver
e ordena: força máxima. Seu argumento era irresistível.
-segundo a narrativã do praticante d_e inaquinlsta, Otaviano Esselin, goian9, mais _tarde Secretário da Associação Come(cial de São Paulo, "t~
Vãntada a p_r_eSSâo aos 100 graus, 6 ponteiro de
manómetro, em tremor, refletia a luta do rebocador CCmtrã"-a corrente, o s.eu avanço gradual,
arfante, aos Saltos, e, por fim, a transposição· da
céle.bre cachoeira de !~boca", sepulcro decentenas de arrojados barqueiros que tentaram vencê-la à força de remOs.
-O rebocador, era justo, recebeu nos festejos
de regozijo o nome do descobridor da América,
Cristovão Colombo. Com essa façanha, Couto de
Magalhães provou a navegabilidade do Araguaia!
Tocantins. E o General afirmou-se como-empresário, ungido pelo governo imperial, com missão
adicional de dirigir o serviço de cate:quese dos
silvícolas da região.
-Couto de Magalhães houve-se bem nas duas
em]xe"itadas: estabeleceu linha regular de navegação entre a base de Leopoldina, ou Aruanã, como
hoje é denominada, e Belém do Pará, com serviço
de b.aldeação nos trechos encachoeirados. No
campo da catequese, fundou o Colégio Isabel,
para o qui entrara, de início, uns 20 jovens indígenas de ambos os sexos, das tribos chavantes,
gorotires, caiapós, carajás, itapirapoés. () C~pl
tão Mamiô, chefe de 3.000 guerreiros cafajj6s,
da Ilha do Bananal, foi um dos principais sustentáculos dessa missão. Graças a seu exemplo, tribos, antes nômades e hostis, torn_a_r..am~se em
pouco tempo fornecedores de lenha em tacha

a

Novembro de 1987
para os vapores, empilhadas nas praias e barrei-

dos de viabilidade, técnica e econômica, já estão
cOncluídos para execução num horizonte de dez
anoS. Em ·cerca -dé 15 a 20 anos, toda ã bacia
do Araguaia e Toca.ntin.S será navegável por milha~
de quatro navios a vapor e sete rebocadores, além _ res de quilõmetros de hidrovias, cujas b_~agens
de oficinas equipadas com folja.- tomos; fomos gerarão energia elétrica e irdgarão milhares e mide fundição de bronze, ferramentaria, carpintaria,
lhares de hectares.
e também, moinhos para beneficiar arroz, mcm-Num prazo algo maior, o Brasil verá a realizadioca, milho, algodão e mamona, esta necessária
ção do sonhado projeto de Couto de Magalhães:
à lubrificação das máquinas.
a interligação da bacia Amazónica com a bacia
-Os relatórios da Empresa ao Governo Cendo Práta, pelos dos Paranaíba, Paraná e Paraguai,
tral dão conta da economia de 200% no transestendendo-se essa interligação à bacia do São
porte de cargas entre o Pará e Goiás.
Francisco.
-Em meados de 1871, já cansado e com
O Sr. Joáo Menezes - Permite-me V. EX'
a saúde abalada por impaludismo, Couto de Maum_ apart~~. _
galhães retira-se do cenário em que implantara
sua obra pioneira de navegação a-Vapor. Mas não
OSR. MAURO BORGES -Com muito prapára.
-zer.
-De volta a São Paulo, ressurge a sua índole
O Sr. João Menezes- Ouvi V. Ex" falar sobre
de empreendedor. Funda a então chamada EstraM
a navegação- dos rios Tocantins e Araguaia. Iriforda de Ferro do Rio Verde - a primeira linha
mo a V. Ex" que o trabalho sobre as edusas de
férrea do sul de Minas, que tornou acessível as
TucLiruí recomeçarão brevemente. O Governo já
estândas hidrominerais de Caxambu, Contendas
está iniplementando verbas para reiniciar essas
e Lambari, e foi de importância determinante para
obras que irão, naturalmente, até Santa Isabel,
o desenvolvimento da região. Após temporada
que V. Ex', _com muita proficiência, está neste
na Europa, sobretudo em Londres, onde aprow
momento abordando. Parabéns a V. EX par tratar
fundou seus estudos _científicos, volta Couto de
deste assunto, de vital importância para a nossa
Magalhães, de novo para São Paulo, onde funda
Região.
e preside a Sociedade de Imigração - a primeira
organização encarregada de assentar imigrantes
europeus fiO Brasil.
_Q_SR-I'J-II.URO BORGES -Muito obrigado,
-Sr. Presfdente e Srs. Senadores: aí está, em
Senador João Menezes. Realmente Couto Magatraços largos,. o perfil de um brasileiro digno sob
lhães interessa profundamente aos goianos. aos
todos os ângulos. Vunos o administrador, o polítiw
mato-grossenses, aos paraenses e a todos os braco, o explorador, o guerreiro e o escritor, que
sileiros, de modo geral.
legou à sua· Pátria livros como a "Revolução de
As obras das eclusas de TUcutuí são, na verdaMinas em 1720 e a Execução de Felipe dos San~
de, essenciais e também a construçáo da barratos", obra que resgata do anátema da história
gem e eclusa de Santa Isabel. Aí teremos um
oficial um dos mais heróicos episódios de nosso
estirão de 2.500 quilómetros navegáVeis. Vamos
inverter_ a situação. O fator principal de falta de
passado, que assina1a o primeiro movimento re~
volucionário e origem de nossa independênda
competitividade dos nossos produtos é o preço
política. Deu~nos ainda, além de "Vaagem ao Aradas tarifas dos transportes. Teremos tarifas tão
baratas com a naveg~ção do Araguaia que, _certaguaia", a obra antropológica "O Selvagem", poumente, melbo(ará a nossa condição de abastecico conhecida no Brasil, mas tradl.lZida para o inglês, o francês e o alemão, e tida em alta conside- - menta do Brasil e, também, do Mundo.
Srs. Senadores, o Brasil.verá, como nas hidraração pelos estudiosos europeus. Nesse livro,
vias européiaS e no Tennessee, comboios de dUas
Couto de Magalhães mostra toda a sua erudição.
Estuda a língua tupi, que aponta como de maior
barcaças de 4.400 toneladas transportando carga
que mobilizaria 220 carretas de 20 toneladas ou
antigüidade que o sânscrito. Dá a morfologia desM
se idioma, analisa-lhe as belezas e a riqueza de
II O vagões ferroviários, a um custo infmitamente
suas lendas. Com suas observações sobi'e os cosmenor. Basta dizer-lhes que, quando se passa
tumes, religião e a origem do indígena brasileiro,
de um barco de 70 toneladas - o tradicional
traz para a Antropologia valiosos dados e fatos
dos rios São Francisco e Amazonas - para um
até então novos, provindos de observações da
mq_Q.~rnQ_ ço_roboio de 2.000 toneladªs (o futuro
Viâa comunffána-em-ãldetas- de-caíapós; GUiitóS padrão Tietê), o consumo de combustível por toe Xambioás. As descrições topográficas, botâninelada/quilômetro cai 5 vezes. Se comparado a
cas e geológicas com que nos brinda Couto de
um caminhão de 27_to_n_el_adas, o trÇJnsporte fluvial
Magalhães, em "O Selvagem", são contribuições
por baicaÇa de 2.000 toneladas reduz em 3,3
atualíssímas e reais para o estudo físico das revezes o custa por tonelada/quilómetro.
Cauto de Magalhães não tinha esses dados
giões que percorreu.
-Couto de Magalhães morreu ao alvorecer
comparativos, mas calculava a reduçllo dos cusda República, sob implacável perseguição do Maw
tos de transporte em lombo de burro e por outros
rechat Floriano, que também liquidou a Compameios convencionais da época, com o custo da
nhia de Navegação- a Vapor do Araguaia.
arroba t:rfl:nsportada pelo Araguaia, concluindo
-Dessa empresa pioneira reStam hoje, no porque a economia era da ordem de 200 por cento.
to de Aruanã, sucatas de embarcações que outroContudo, pOuco progredimos no aproveitara singraram a grande hidrovia, num prenúncio
mento de nossas hidrovias. Continuamos a ignode que, um dia. que não há de ser distante, voltará
rar a experiência de Co_uto de Magalhães, como
ignoramos o aproveitamento múltiplo do ria Tea ser navegada, de Baliza, em Goiás, a Belém
do Pará, para o que bastará a c-onstrução das
nnessee. nos Estados Onidqs, que em pouco mais
eclusas de Santa Isabel e de Tucuru~ cujos estude dez anos, desde 1934, transformou aquele vale
ras, que permutavam por roup-as e Utensmos.
-A Companhia de Navegação a Vapor de Rio
Araguaia consolidou-se, chegando 'a uma frota

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

2923

em pólo agrícola e industrial, graças à navegação,
às suas barragens geradoras de energia elétrica
e à -irr(ga"ção.
Os principais rios brasileiros apresentam um
potencíal de navegação de 40 mil quilómetros,
que podem ser aproveitados em paralelo às rodovias e ferrovias. Mas, para isso, é preciso que te~
nhamos vontade política, desapego a interesses
mesquinhos e, sobretudo, patriotismo - expresw
são talvez fora de moda,_ mas que vale ser lem·
brada neste momento em que homenageamos
um patriota autêntico como José Vieira Couto
de Magalhães.
Mu1to obrigado.
O SR- PRESIDE!'ITE (Jutahy Magalhões) Concedo a Palavra ao nobre Senador Mansueto
de Lavor:
OSR. MANS(JETO DE LAVOR, PRONUNCb\ DISCURSO Q(JE, EiYTREGUE À REV!s-\0 DO ORADOR, sERÁ P(}BLJCADO POS-

7ERJORMENTE.
O SR- PRESIDE!'ITE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car~
neiro, para uma breve comi.lhicação.
O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB- R.J.
Para comunicaçêo. Sem revisão do Orador)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A população do Estado do Rio, notadamente
a do Município de São FidéUs, vem protestando
contra a idéia de se instalar ali o lixo atõmico.
Ora, Sr. Presidente, São Fidélis faz parte do
sofrido Norte fluminense, e a colocação do lixo
atômlco seria um agravamento para a sua situação, com graves prejuízos e ameaça para a sua
população.
O pOVO do Estado do Rio foi à praça pública
protestar contra esta idéia. A essa população quero associar~me no lavrar o protesto contra a simples possibilidade, a símples indicação de incluir
o Município de Sêo Fidélis como wn daqueles
que devem guardar o depósito atômico, servindo
de túmulo para os restos atõmicos do Pais.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)
O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Tem a palavra o Sr. Senador FranciscO Rollem·
berg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-=-~r:_~~dente,_Srs. Sen~dc;>res:_ _
Pretendo tecer algumas considerações sobre
o Projeto de Lei de minha autoria que "permite
o abatimento das despesas de creche para fins
de apuração da renda líquida sujeita ao imposto
sobre a renda progressiva". A proposição, que
submeta à elevada consideração de V. Ex_16, na
expectativa de conquistar o seu valioso apoio, está
vazada nos seguintes termos:
"Art. 1e Poderão ser abatidas da renda
bruta na declaração de imposto sobre a renda de pessoa física, como gastos de insbução, todas as despesas de creche realizadas
com dependentes do contribuinte, incluídos
os menores que ele crie, eduque ou tenha
sob sua guarda.
Art 2~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
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Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário".

O nosso objetivo é sanar uma irijustiça que
se comete de longa data contra o contribuinte,
visto que a Receita Federal não aceita a dedUção

das despesas efetuadas com .creches para fins
de apuração da renda tributável.

Por que não seriam as creches e oS: berçários.
considerados estabelecimentos de_ ensino, a
exemplo das escolas maternais e dos jardins de
infância? Trata-se __de_ uma__slrtj]eza de interpretação, ou de uma arbitrariedade?
As creches_ SJJ.rgiram na segunda metade do

século XlX _e, durante quase cem anos, foram
utilizadas, principalmente para atender às crianças
carentes, num contexto assistenc@lista e filantrópico. E, por muitos anos, até a década de 60,

as creches eram consideradas necessárias ape-

objetivos, que são bastante abrangentes. Não s_omente_ as mães trabalhadoras podem dedicar-se
à sua profissão com mais tranqüilidade, tendo
onde deixar os filhos em segurança, mas também
outras mu1heres poderão incorporar-se ao mercado de trabalho. Nas periferias das grarides cidades, a instituição da creche terá implicações de
grande _alqmce social: as crianças menores de
seis anos, que .se habituavam à ociosidade antes
de completar os sete anos e ter acesso à escola
oficial, rec_eb_er_ão orien~ção especial, alimentação sadia _e assistência médica, cuidados esses
que se refletirão no seu _desenye\vimento físico
e mental.
Não Se trata de medida paternalista, mas prática, realista, justa, que poderá modificar inteiramerite, a méãiõ prazo, o qUadro de insegurança,
marginalidade e violênCia que tanto nos aflige na
atualidade.

nas para suprir a carência familiar nas camadas
de baixa renda.
__
Se é dever do_.Estado para com a educação
Há cerca de 15 anos, porém, o conceito de
".o_.atendimento __ em creches e pré-escolas às
creche mudou inteiramente. Tomou-se uma insticrianças de zero a seis anos de idade", não podetuição indispensável a toda a comWlidade, seja
mos negar às famílias que mantêm seus ffihos
qual for o seu nível de renda, reconhecendo-se _.em creche-s particulares o direito de descontar
o papel relevante que desempenha na _educ_ação .as_despesas efetuadas de sua renda bruta, para
e no desenvolvimento da criança. Certamente iião -fins de cálculo do impo_sto sobre a renda.
substitui a família, mas preenche uma lacuna dei-A nos.s_o ver, a creche é uma verdadeira escola,
xada pela mãe que trabalha fora do lar. Nela, a
esteja ou não cadastrada como_ estabelecimento
criança recebe Cl!idados _especiais _concernentes de ensino pelos técnicos da Receita Federal. Asà higiene, saúde e alimentação, que lhe possibi- sim, pois, os gastos realizados com a manutenção
litam o desenvoMmento sadio, ao mesmo tempo
de uma criança
-creChe merecem o mesmo
que vai aprendendo a relacionar-se com o_utras
ti"a,tamento fiscaJ mnceà.ido_~_os gastos realizados
crianças e com os adl!itos.
._
~
com instrução.
Hoje, a remuneração da mulher pelo seu trabaO projeto de lei que ora apresentamos, repito,
lho fora do lar nas fábricas, no_ comércio e nas
repartições públicas- é parte integrante da renda visa a sanar a injustiça que hoje se comete contra
as famflias que arcam com despesas para manter
familiar, cujo poder aquisitivo vem_ d~_ç-ªindo aceseus filhos em creches e são impedidas de deduleradamente por força do achatamento salarial
e da inflação, conseqüências_ cruéis da crise eco- zi-las do imposto sobre a renda. A sua aprovação
nômico-financeira que sacrifica o llQSSO País há -significará mais um passo no sentido do aperfeiçoamento do nosso sistema tributário, motivo por
longo tempo.
que esperamos contar com o apoio dos eminenAssim; a mulher não pode prescindir de seu
tes colegas.
trabalho e, poucos meses depois do parto, tem
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
de reassumir as suas atividades fora do lar, neces--o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) sitando, então, deixar o filho em boas mãos, em
lugar seguro, para poder usufruir um mínimo -r:em a palavra oS~. Senador Roberto Campos.
de tranqüilidade.
" O SR- ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Este é o problema crucial da mulher trabalhaPronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
dora, que tem merecido especial atenção dQs leSrs. Senadõl'es:
gisladores. A própria Consolidação das Leis do
Com relação ao Projeto de Lei da Câmara n\>
Trabalho prevê a instalação de creches nos locais
24, de 1987, gostaria de transcrever nos Anais
de trabalho, mas o dispositivo, salvo raras e louvá- do Senado, como parte integrante deste meu prove~ exceções, não tem sid<:?_q~s~~~d_?_:_ __
---nundamento, artigo publicado no_ Estado de S.
Paulo, no dia 11 do conente mês, com o qual
O Projeto de Constituição, que está sendo votaconcordo inteiramente:
do na Comtssão de Sistematizaç§o, não ignora
a questão. Haja vista o seu art. 234, que dispõe:
''SOFTwARE, UM PROJETO RADICAL
'"Art. 234. O dever do Estado com a eduO Senado_ Federal poderá aprovar hoje o
cação efetivar-se-á mediante a garantia de:
projeto do Exeçutivo, já votado pela Câmara
dos Deputados, que supostamente assegura
IV -atendimento em creches e pré-escoa proteção jurídica do direito autoral aos prolas às crianças de zero a seis anos de idade."
-- gramas de computador comercializados no
País. Sancionada pelo Presidente da RepúA inserção desse dispositivo na nova Constiblica, a nova lei será exibida ao _exterior como
tuição representa uma grande conquista das muprova que o Brasil atendeu_ao compromisso
lheres trabalhadoras, que vêem, assim, atendida
previam~nte assumido de respeitar a lei do
uma de suas mais justas reivindicações.
· copyright.
Inscrito esse preceito no nosso ordenamento
Trata-se de um engodo, que tomará ainda
jurídico, é imprescindível que as autoridades ad- mais visível a falta de credibilidade de que
mintstrativas, nos três níveis de governo, procupadece o País em_ suas relações externas,
rem <:umpri-lo à risca, para que atinja os seus
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especialmente na área relacionada com a informática.
.
__ _
,. .
O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a Propriedade Intelectual e
só se se dispuser a correr o risco de sofrer
grave lesão em sua imagem de país adu1to
poderá apresentar ao_rnuodo _uma lei que
contradiz _q princípio que pretende proteger.
De fato,_ 9$ dois primeiros artigos_ do projeto
reconhecem a livre comercialização de programas de origem estrangeira ou nacional
e estabelecem a integral proteção da propriedade intelectual,_ segundo os princípios do
direito do autor. Diz Q _Qrojeto que a comercialização é Jivre, mas os programas estarão
sujeitos a cadastramento. Evidentemente,
caberá à SEJ, Secretaria Especial de Informática, essa função de classificá-los em diferenteS Categorias·; corifcimie sejam desenvolvidos no País ou no exterior, em associação
ou não_ entre empresas nacionais e estrangeiras.
O cadastramento, que substitui o registro
previsto na lei do direito autoral, será válido
apenas por três anos, e estarâ condicio_nado
à inexistência de similar nacional, como se
pudesse haver simil~rfdade mensuráveis em
produções intelectuais. O projeto é mais radical ainda: a comercialização do programa
-cadastrado, se for estrangeiro, só poderá ser
feita no Brasil por empresa nacional que se
comprometa a realizar investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Recordemos, primeiro, que o prazo de validade
do registro é de apenas três anos, enquanto
no exterior é de 25 anos. Em segundo lugar,
embora o artigo fale em comercialização livre, a lei proíbe que empresas estrangeiras
distribuam programas no mercado interno.
Finalmente, em nenhum país do mundo,
nem nos de economia centralizada, se exige
que empresas comerciais, simples distribuidoras, devam investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico dos produto_s que
vendem. Finalmente, voltemos aos três ano.s:
como desenvolver essa pesquisa, que leva
tempo, quando a garantia do direito de venda
tem prazo tão_curto?
Em suma, as empresas estrangeiras serão,
de fato, afastadas da comercialização de
software, programas de computadOres, retardando-se a evolução tecnológica nacional
em todos os setores industriais, já que se
fecham _as po~s _para o exteri~~· q projeto
de lei qu«i está no·seiiido éffiallCiõSO; prcidã:.
ma e nega a liberdade ao mesmo tempo.
Em o _contrabando? A SEI está vigilante.
Sabe que é muito fácil inportar programas
desse tipo e, por isso, colocou no projeto
de lei que está no Senado artigo em que
prevê prisão de até quatro anos para quem
importar sem a sua autoriza_çã_o_ programas
de computador fazendo uso da t~l~5:omu
nicação. Dá isso a entender que se pretende
instituir e oficializar a censura telef@l.ca_ para
coibir tentativas de cópias de programas pelo
sistema articulado computador-telefone, ou
por simples captação telefónica di_{eta.
O projeto de.le:i do e:xecutivo, amparado
e inspirado pelos "juristas" do PMDB, está
programado para entrai em pauta ainda hoje,
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confirmar sua intrinseca ligação com esses prodo mundial. conforme tive oportunidade de verifiblemas e seus objetivos primordiais. Com a ajuda
car, pessoalmente, ao participar, mais uma vez,
como integrante da Delegação Brasileira de Obe direta participação dos Lions aubes em todo
servadores, dos Trabalhadores daXLU Assembléia
o Brasil, pequenas e grandes comunidades têm
O projeto pode passar. Podemos afirmar,
Geral das Nações Unidas, designado que fui pelo
criado projetas e levantado fundos para a operaporém, que dificilmente outra lei aprovada
ção de milhares de creches, escolas, orfanatos,
Presidente José Samey.
pelo Congresso Nadonal figurará com maior
Convém recordar que em 1947, a Assembléia
centros de saúde e dezenas de complexos institudestaque entre as leis que hoje são considecionais que proporcionam completa educação e
Geral então realizada, quando a Organização _das
radas entulho autoritário, como fruto da ditaterapia ao deficiente e ao carente. Do norte ao
Nações Unidas (ONU) criada em 1945, dava início
d~ra ~ilitar. Nunca se idealizou algo tão persul do Brasjl, os Lions Oubes construíram ou
às suas atividades - fo~ então, presidida pelo
feito...
participaram ativamente na construção de mais
nosso insigne e saudoso chanceler, Embaixador
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
de quinhentos edifidos que, em pedra e cal, simOswaldo Aranha, cujo _desempenho; caractedzabolizam a sólida e proficua presença do Leon.ismo
do pela sua fulgurante inteligência e inexcedfvel
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) no seio da comunidade brasileira.
capacidade, granjeou para o Brasil o respeito, a
Tettf apã1avra o Sr.-senador Divaldo Suruagy.
Em São Pau1o, Cidade Menino de Deus, em
admiração e as Simpatias das principiais lideranO SR. DIVALDO SORUAGY (PFL-AL Pro· Salvador, o Instituto Baiano de Reabilitaçáo, bem
ças políticos e diplomáticos do Mundo.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, como a Associação de Cegos de Juiz de Fora
Ao Brasil se reservou desde os primórdios do
Srs. Senadores:
e o Lar da Menina, em Mac:eió, são exemplos
funcionamento da ONU, o privilégio de abrir, toSaúdo milhares de homens, mulheres e jovens
pujantes entre muitos outros do espírito devotado, - dos os anos, os_ debates da Assembléia Geral.
que através dos últimos setenta anos têm se dedi- da constante preocupação e do trabalho vitorioso
Desde então, como reflexo da incomparável
cado aos carentes, aos privilegiados e às suas que os companheiros Leões vêm mantendo em
tradição brasileira de serenidade, respeito aos tracomunidades, nos quatro cantos do mundo, com nossas comunidades. Os programas de informatados, compromissos assumidos e postulados
ilimitado e inaudito espírito de serVir ao próximo, ção sobre o diabete e as campanhas de prevenção
fundamentais dos direitos humanos, convivência
altruisticamente.
pacífica, com todas as nações, repúdio às pretene- alerta contra as drogas têm provocado, com
Falando diferentes idiomas, vivendo em dife- inequívocos resultados, o sucesso dos projetas
ções- hegernônicas, ao radicalismo e quaisquer
rentes sociedades, eles trabalham em suas cida- Leonísticos, nã_o apenas no Brasil, mas em todos
modalidades de discriminações ou preconceitos
des, mas ignoram as fronteiras e os oceanos co- os cento e sessenta e dois países onde o Leoraciais, culturais e ideológicos, o pre~tlgio moral
mo limites territoriais ao seu desejo de servir, for- nJsmo _está presente.
e a influência do Brasil vêm-se consolidando no
mando uma corrente internacional de homens
AAssociação Internacional de Lions Clubes que
âmbito das Nações Unidas- ou seja, no sistema
de boa vontade, unidos na maior organização de criou e mantém vivo esse espíirito de serviço voglobal dos múltiplos órgãos que a integram.
clubes de serviço do mundo, unidos sob o Sím- luntário, mostrando como podemos obter a paz
À exemplo das anteriores, a 42• Assembléia Gebolo do Leonismo.
e a justiça neste mundo conturbado em que vivera1 das Nações Unidas incluiu na sua agenda além
Foi no mês de outubro, inals exatamente no mos, através de uma maior cooperação e entendidos temas tradicionais como a consecução dos
dia 10 de outubro, que no ano de 1917 foi fundada mento entre as mais diversas nações, homenaobjetivos proprietários da paz e da proteç:ão- dos
a Associação Internacional de Uons Oubes. Co- geio, no Senado da República, porque se faz cre- direitos humanos e do controle da corrida armamo um leão, sinto-me honrado de pertencer a dora do respeito e da admiração do povo bramentista, uma imensa variedade de problemas
esta Associação que hoje reúne em seus trinta sileiro.
como,_ por eXemplo, defesa do meio_ ambiente
e oito mil, quinhentos e trinta e cinco clubes, mais
e o advento da ecologia como ama·c:las preocude um milhão e trezentos e cinqüenta mil sócios
O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) pações básicas dos governos ·e das instituições,
em cento e sessenta e duas nações, número esse Tem a palavra o Sr. Senador Lourival Baptista.
a níveJ planetário; a erradicação dos fatores negaque supera mesmo o total de pa:íses represenO SR. LOORIVAL BAPTISTA(PFL- SE. tivos responsáveis pela fome, desnutrição, doentados na Organização das Nações Unidas._
ça, desemprego e miséria da maioria esmagadora
pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
Para justificar e compreender esses setenta
dos povos, notadamente no âmbito das nações
Srs. Senadores:
anos de contínua expansão da Associação Intermarginalizadas ou periféricas do Terceiro Mundo.
À medida em que os anos vão passando,
nacional de Lions Oubes, será suficiente estuda~
Os órgão técnicos da ONU preparam relatórios
as dimensões, a importância e a complexidade
mos os fundamentos e conceitos de seus princíespecíficos sobre cada um dos 143 itens da agendas atribuições, programas e iniciativas da Orgapios para encontrarmos a razão de sua ampla
da elaborada para os estudos, debates e decisões
nização das Nações Unidas (ONU), se ampliam
aceitação em tantos países com diferentes costuda XLII Assembléia Geral, quando os represene fortalecem, em virtude dos problemas ou desames, tradições e sistemas políticos, um amálgama
tantes de 160 países-membros, abrangendo Mifios a serem enfrentados, aos quais se devem
que somente o Leonismo poderia criar.
nistros do Exterior, Chefes de Estados ou de Goacrescentar os impactos gerados pelas oscilacões
Na verdade, esses básicos princípios pertenvernO, e embaixador-es, receberão as inforr;nações
da conjuntura política e sócio-económica no cecem não s6 ao Leonismo, mas a todo ser humano
básicas norteadoras das decisões a serem tomanário internacional, freqüentemente turbulentas e
que possui aquele inato sentimento e interesse
das.
imprevisíveis.
pelo próximo, pronto a oferecer com uma palavra
A propósito, a fim de que melhor se possa avaA Assembléia Geral das Nações Unidas - conou através de um gesto, toda a filosofia do Leonis- forme acentuei em pronunciamento formulado
liar a amplitude importância intrf seca, resultados
mo;- setvir altruisticamente. Assim, os milhares
e perspectivas dos trabalhos da XUI Assembléia
a 7 de março de 1985, acerca da 39~ Sessão
de Lions Oubes se constituem no denominador
da Assembléia Geral- encerrada em dezembro
Geral, solicito a inmcorporação ao texto deste
congregante daqueles que como sócios, como
de 1984, da qual participei como um dos observameu conciso pronunciamento, dos seguintes doLeões, cumprem voluntariamente com seu desejo
cumentos básicos:
dores parlamentares na Delegação do Brasil
de servir.
a) o discurso do Embaixador Paulo Nogueira
- ... "avulta, nesse contexto, como o mais importante e vital foro, de natureza predominante políti- Batista, no plenário, sobre a Questão da Namibia,
O Leonismo -chegou ao Brasil em 1952, quanca, onde se examinam os problemas e se resol- item 36 da Agenda da XOfAssembléia Geral das
do no Rio de Janeiro, o primeiro Uons Clube
vem as divergências ou conflitos emergentes dos
N?tções Unidas;
foi fundado no dia 16 de abril. Hoje existem quaEstados-Membros, cujos representantes se enb) o discurso pronunciado pelo Secretário Luiz
renta e sete mil, quinhentos e um sócios e mil
contram, todos os anos, para um diálogo fecundo,
Carlos Galino de Medeiros, na Terc-eira Corhissão,
e oitocentos Uons Clubes reunidos em vinte e
gerador das soluções imprescindíveis à paz, à medentro dos Itens 95 (Eliminação de todas as fornove Distritos, formando o múltiplo Distrito L mas de Discrirrtinaçáo contra a Mulher), e 96 (Eslhoria das relações internacionais e à normalidade
o maior Múltiplo Distrito do mundo na Associação
do intercâmbio comercial, econômico e cultural,
tratégias Futuras para o Avanço da Mu1her até
Internacional de Lions Oubes.
o ano2000).
O Brasil, com suas comunidades carentes de · de interesse de todos os povos".
Esta convicção se mantém válida, conf~tma
São documentos esclarecedores de aspectos
serviços sociais e educacionais, tem proporcioda pelos acontecimentos desenrolados no cenáda participação_ brasileira, evidenciando a excepnado ao Leonismo brasileiro a oportunidade de

no Senado, cujo plenário poderá

imediatamente se o partido majoritário mobilizar sua esmagadora maioria.
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clonai lucidez, capacidade intelectu_al e_ competência daqueles dois ilustres representantes da
diplomacia brasileira, das melhores tradiçõ.es do

ltamarati e da política e do Brasil.
A XUI Assembléia Geral das Nações Unidas,
vem funcionando ininterruptamente, através âe
6 Comissões Especiais, e das Sessões Plenárias,

devendo encerrar os seus trabalhos a 08 de dezembro próximo.

São estas as observações que me parecem
oportunas, com a fmalidade de registrar as minhas
impressões à margem da Xl.1l Assembléia Geral,
e enaltecer a participação dos ilustres brasileiros
que participaram, e estão contribuindo para os
bons resultados dos trabalhos levados a efeito.

A este respeito desejo ressaltar a comprovada
eficiência dos serviços de apoio e a valiosa cooperação da equipe de diplomatas, técntcos e servidores que pronunciaram à Delegação Brasileira
dos Observadores _Parlamentares designados pelo Presidente José Samey, a máxima assistência
possível.
Neste sentido cumpro o dever de realçar a boa
acolhida que me foi dispensada pelo Embaixador
Paulo Nogueira Batista e sua Senhora, pródigos
em atenções para os Delegados Brasileiros, assim
como os Embaixadores Céirlos Calero Rodrigues,
Marcos Azambuja e o Mintstro Luiz Algusto Araújo
Castro, devendo também salientar a cooperação
do Secretário Luiz Galindo de Medejros, que me
deu todo o apoio no tocante ao ·des_enrolar dos
trabalhos das Comissões como do Plenário_ da
Assembléia GeraL
Não me seria licito deixar de mencionar as gen·
tilezas-que me foram proporcionadas pela equipe
de servidores do Gabinete do Embaixador Paulo
Nogueira Batista, bem como do Chefe do Escritório Financeiro, Ministro Guilherme Leite Ribeiro,
do Gerente do Banco do Brasil, __em_N~w York,
Joaquim Ferreira Amaro, do ex-Gerente Uno Otto
Bohn. do Gerente Geral da Varig, Paulo Lavageto,
do Gerente da Varig no Aeroporto, Roberto Nelson
Smidt e Hélio Guerreiro, representante do Gabinete do Ministro da Indústria e Ccoril.ércio, em
NewYork

Fmalizo, enfatizando a minha satisfação por ter
mais uma vez representado o Seilado Fe_detal..
Como observador Parlamentar,junto à42~ S_essão
da Assembléia (ieral das Nações Uf!idas_. _(Muito
bem! Pa1mas. O orador é cumprimentado).
DOCUMENTOS A Q(JE SE REFERE O
ORADOR
BRAZILIAN MISSION TO THE
UNITED NATIONS

XLII Session of the General
Assembly Plenacy
Statement by H.E. Ambassador Paulo Nogueira Batista, permanent representative of
Brazil, on item 36 of the agenda, "question
of Namibia ".

5 November 1987
7471bird.Avenue-NewYork,N.Y.10017
Mr. President,
Year after year, the intemational ço.rnmu·
nity gathers at the General ~_$_g_m_bly to con-:>
demn South Africa for its illegal occ_upation
of Namibia, and in so doing to express its
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solidarity with SWM'O, as well as the hope
of seeing an independent Namibia take wi~
- thout further delay its rightful place among

us.
Ouring the last_few years, we have had the
opportunity to dedicate to the cause of Namibian independence special sessions of the
Genefal Assembly and meetings of the Secu·
-rity Cõuncil, such as the one that was held
just last week.
It almost seems automatic for us to present
ourselves here_ every year, in arder to reiterate
our points of view and to express our frustration at the s.urvival of a colonial situation that
was formally dedared illegal by the internatina! community over twenty years ago.
As far as Brazil is concerned, however, it
is never too much for us, on occ_asions such
as this one, to reiterate our continuing coocem at the suffering the Namibian people
atid to reaffirm our heart-felt simpathy for
them in their struggle to achieve their independence as quiddy as possible. It can never
be too much for us to restate our recognltion
that the cause of SWAPO, as the legitimate
representative of the people of Namibia, is
one that fully deseiVes our support, prepared
as- we are to develop with a fuUy independent
Namibia the sarne friendly and mutually profitable relatlonship Brazil already enjoys with
other African countries, our neighbours
acr_oss tbe__sea.
lt is in tbe context of this frame-work that
the Government of Brazil was pleased to extend an invitation to President Sam Neujoma
to visit our _co_untryJn March of this year.
Presideiit Neyjoma's visit to Brazil should
be seen as a dear indication of the Brazilian
Govemment's endcirsement of the Jegitimate
ãSpfratlons of the Narilibiali people to indePendence. _During Mr. Nujoma's stay in our
__ country, Brazilian authorities had the occasion to signify to the illustriO.l..IS gu_est our wlllingness to continue to cooperate -with SWAPO, strengthening _the ties -that have existed
since 1984, the ye.élf in which a seminar w~s
held in Rio de Janeiro to familiarize the leaders of SWPJ>() with the way Brazil deals with
Jiiultinational enterprises and governmentrun companies in mineral exploratíon and
fis~_!!l:.9·

We realize that our cooperation, as well
as o_ur contributions to the main organs of
the United Nations for Namibia, might seem
modest in comparison with the resources
needed to accelerate the process of Namibian independence; they reflect nevertheless
the firm Will of the Brazilian people to see
the Namibian cause meet with success within
the shortest possible period of time.
Mr. President,
Brazil has a1ways encouraged the Secreta~
rj-General of the United Nattons to carry out
-- -- his _task of insur1ng the conditions for the
application of Security Council Resolution
435. ln the sarne vein, the Br~zilian goveJ:(lment fully supports Resolution 601 jLi.st approved by the Security Council. We trust that
the Secre~ry-qeneral's mission will be crowned with success, and that we wm soon see
the day that will put an end to the intemational

community's frustration at the reluctance of
South Africa to resign itself to the _independence of Namibia, withOut d.ilatorytactics and
pre-conditions.
_
_.lo concluding, Mr. President, I would like
-- to state that Brazil wiJl support the five draft
resolutions recommended by the United Nations Council for Namibia for a"pproval by this
General Assembly.
Thank you."
""8RAZILIAN MISSION TO ntE
UNITED NATIONS

XLD Sesslon of the General Assembly
.lll Çpmmittee
Statement by the representative o.f_ Brazil,

Mr. Luiz Carlos Ga1indo de Medeiros, on it~ms
95 ( elimination of ali ronns o( disqimination
against wom.en) and 96 (forwarâ-looking
strategies for the advancement _of women to
the year 2000).

· · 30 Octoberi987
747 Thlrd Avenue- New York, N.Y.

10017
Mr. Chairnlan,
_Brazil accompanied very closely and attenti\rely all the initiati\res and programs of the
U.N. Decade for Women: Equa1ity, Development and Peace, which was crowned _wjth
tbe adoption, by conSensus, of the Nairobi
Forward-Looking Strategies during the World
Conferen~e _of 1985. on ttt~t ocasion, 1?7
nations, 49 inteinational organizatlons and
154 non-govemmental organizations took a
definite and rerriarkable step towards the
inauguration ofa new era in th_e field of advan·
c_ement of women. While the World Confe-renCes of Mexico and Copenhagen focused
on bringing international attention to bear on
- tôe" caUse ãnd itS theOret!Cal problems, Na iro-- bi's World Conferenc.e represented the begi·
nning of conçerted effortS in this r_egar~. Since_that event, our concem has be.f!O to see
the principies and objectives outlined in -lhe
Nairobi Forwai-d-Looking Strategíe.S franslated into the programminQ and budgeting cydes of the United Nations.
Mr. Chairman,
We welcomed the system-wide mediumterm plan for women and development for
the period 1990-1995. it is of great importance to integrate the prOgrame activities for
the advancement of women into the overall
work of the United Nations system, avoiding
the traps that mightbe encountered in separate organizational struCtures ana the burden
of separate funding.
Another achivement which carne to lighten
our concems was the outcome of last January seSsion of the ~ommission on the Status
of Women. ln a short time, it managed to
producé an important set of recommendations on the aformenlion.ed system~wide Il)e-dium-term plan, which will play a pivotal role
withirl the framework of the Organiiation's
initiativés for the adva-ncement of women.
The Special Session achieved positive results in at least three ffiajor areas of the program Of yiOrk of the United _Nations, that is:
to seek the translatlQn of the Nairobi Forward-
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Looking Strategies into the planning. pragrarnming and budgeting systems, to foster
a coordinated implementatfon of the Strategies by all organiations_ which participate in
the broad-spectrum work of the United Na-

tions and, finally, to develop policies and rnake decisfons and recommendations thereon.
ln conjunction those recommendations and
the plan can lead to the crystallization of the

ideas contrained in the Nairobi Forward Strategies in a great number of programs in the

various organs ofthe United Nations system.
As for CEDAW, we welcome the initiative
of reassess.ing its own procedures in arder
to face_ the workload represented by the great
number of reports yet to be considered and
agree that the question of the duration of
its meetings deserves serious conslderation.
Mr. Chakman,
Conceming the activities for the actvance~
ment of women currently under way in Brazil,
numerous policy measures have been adop~
ted and severa! programs are in progress ali
over the country. Since its inception in 1985,
the National Council for the Rights ofWomen
has worked closely with other govemmental
agencies in arder to improve our legislation
as far as women are concemed and to establish programs in the areas of labor, education, violence and health. Twenty-two state
and municipal councils have been created
to work on the improvement of the status
of women at the regional levei. The twentyeight special police stations estaffed exdusively by female officers and set up in major
cities throughout the coui1by are wfdely acknowledged to have made a successful contribution in the combat of violence against women Education and information programs
are being implemented: the former, seeking
ways of eliminating sexual stereotypes in pedagogical materiais and practice; the latter,
oriented toward cornbating prejudices and
practfces which interfere with the social equality of women.
Mr. Chairman,
My country welcomed the opportunity of
hosting, this year, between August 30 and
September 3, ln São Paulo and Brasma, a
meeting of members of CEDAW to discuss
matters related to the implementaUon of the
Convention on the Elimination of ali Forms
of Discrimination Against Women ând issues
concemed with the Advancement of Women.
The Meeting was organized by the Brazilian
expert in that organ with the cooperation of
the National Council for the Rights ofWomen.
It was a fntit:ful event which provided the opportunity for the exchange of ideas between
the Committees' experts and forthe reassessment of pollcies both of national and global
import through the broad participation of politicians, union Jeaders. representatives of public and private organizations and other ioterested persons.
To condude, I would like to express my
delegation's appreciation to Mrs. Shafica Sellami-Meslem, Mrs. Dunja Pastizzi-Ferendc
and Ms. Margareth Snyder for their informa~
tive introductory statements to this duster of
items and to convey ·our best wishes for the
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cOntinued success of the United Nations activities and programs for the advancement of
women.
Thank you, Mr. Chairman,"
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estranhamente, apesar da ímportancla e da gravidade da matéria. nem se interessou em saber
quem era o mentiroso nem quem era o levicm:o.
Temos um formidável desafio tecnológico pela
frente, e, no entanto, todo o programa nuclear
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) brasileiro, ao que sabem os mortais comuns, se
Tem a palavrã o Sr. SenadorTeotonio Vilela Filho.. desenvolve em setores estanques_- ou nas caverO SR. TEOTONJO VILELA FILHO (PMDS nas de 320 metros-de profundidade, abertas na
-AL Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~ Serra do Cachimbo, com a total marginalização
dos físicos e dos cientistas brasileiros. Mais ainda,
dente, Srs. Senadores:
O Presidente José Samey enviou ao Congresso temos um projeto bilionário num momento em
projeto de lei dispondo sobre a localização do que o Brasil está quase falido, e o Governo que
lixo atómico. A iniciativa do Presidente tem o nos- anuncia o enriquecimento do urânio, que fala na
so apoio e o nosso ãplauso, po!s, afinal, uma produção de combustível para a propulsão_ de
questão de tão agrave importânCia não pode pres- submarinos nucleares, em momento algum pare~
cindir do debate transparente, muito menos da ce debruçar-se sobre a prioridade de um progra~
contribuição indispensável da sociedade e de seus ma que custa ao Pafs entre 1 bilhão e 2 bilhões
de dólares a cada ano.
representantes legítimos.
Mas a destinação dos rejeites atómicos é apeO grave é que o anúncio do Presidente mais
nas um item, dos menos expressfvos, por sinal,
pareceu a comunicação triunfalista de uma vitória
envolvidos na questão nuclear. Se o Presidente
da seleção brasileira de futebol. Não teve os desreconhece a cotitnbuição fundamental do Con~
dobramentos técnicos, políticos e económicos
gresso para o debate e a decisão da questão,
que a gravidade da matéria exige. Desnudou-se
fica claro que a iniciativa do Presidente é incem~
em toda a crueza o fracasso do programa com
pleta. Não é apenas sobre o montuno atómico
a: -Alemanha, mas nem se falou em cancelá-lo,
sequer de revisá-lo. O fracasso de hoje, no entan~
que o .Congre~~o deve se pronun_ciar e decid~.
E sobre a política nuclear como um todo, po1s to, já era antevisto pelos próprios cientistas brasi~
essa questão envolve decisões estratégicas de im!eiras de todas as sodedades científicas desse
portância inestimável, envolve a vida das pessoas
país, que desde os primeiros momentos conde-e envolve também bilhões e bilhões de dólares.
naram o acordo com os alemães. Esse acordo,
Faz pouco mais de um mês que o próprio Preside fato, sofre de deformação congênita. Partiu
dente da República comunicou solenemente à
de premissas erradas. Partiu do superdimensioNação que o Bré1sil já desenvolvera o ciclo do
namento da demanda de energia elétrica no ano
enriquecimento do uranio, num programa alter2000- quando a lógica caolha dos nucleocratas
nativo desenvolvido pelo IPEN e pela Comissão
imaginava que o Brasil precisaria de uma potência
Nacional de Energia Nuclear. O anúncio do Presiinstalada de 180 mil megawatts, dos quais 75
dente põe a nu as contradições e as distorções
mil de origem nudear. Erraram por uma pequena
do programa nuclear brasileiro,
margem de 60 por cento. Depois subavaliaram
Dominamos o processo·.de enriquecimento do
o potencial hidrelétrico. Pior ainda, sonharam com
urânio, mas sequer sabemos onde depositar o
uma transferência de tecnologia, mas não existe
lixo de nossas instalações nucleares. Em decortransferência rle tecnologia substantiva nessa
rência do enriquecimento do urânio, temos todas
área. A transferência que existe é.apenas nas áreas
as con-dições técnicas para a fabricação de uma
de coordenação do projeto e de montagem de
bomba atómica, mas não conseguimos guardar,
centrais nucleares. Nas áreas mais relevantes de
com segurança, uma minúscula cápsula de césio.
_concepção e engenharia básica continuamos os
Pior ainda, o prime[ro acidente radioativo desse
mesmos dependentes.
Pais, mesmo localizado e restrito, mostrou no priDe_tudo o que previu o acordo com a Alemanha, _Q que existe hoje? Existe pronta e concluída
meiro momento, como o revelaram os jamais,
os técnicos da Comissão de Energia Nuclear sem
uma fábrica de componentes pesados da Nuclep,
as roupas especiais exigidas, e até sem o equipaem itaguaí, que custou mais de 350 milhões de
mento para medir baixos níveis de radiação. As
dólares e está absolutamente ociosa, porque o
investimento só teria retomo se produzisse, a cada
contradições e distorções rião ficam aí.
ano, pelo menos um conjunto de componentes
FIZemos um acordo com a Alemanha, que já
nos consumiu mais de 5 bilhões de dólares em
pesados. Ou seja, um vaso de pressão, quatro
investimentos diretos, sem os custos finance[ros
geradores de vapor, um pressurizador e estruturas
-·no entanto, a tecnologia de eruiqueclmento
especiais de suporte. Foi uma fábrica idealizada
do urânio, por jatos centrífugos, que se propunha
pela megalomania de quem imaginava que, até
transferir ,já foi abandonada há tempos pelos pró1990, o Biasil instalaria I 5 reatares e, de I 990
prios alemães, convencidos de sua inviabilidade
ao ano 2000, outras 70 centrais ríucleares, Não
económica. lemos um acordo oficial, mas os
instalamos sequer, mas a fábrica da Nuclep está
resultados positivos que conseguimos foi um
pronta, porque era do interesse dos alemães, que
acordo paralelo e alternativo.
-ganharam na venda dos equipamentos, no fome~
S6 no enriquecimento do urânio já gastamos
dmento do projeto e na assistência técnica.
mais de 350 milhões de dólares para desenvolver
O que ainda existe no acordo Brasil-Alemanha,
além da contabilidade de prejuízos irreversíveis?
a tecnologia do jato cent:r'úugo, que os alemães
Existe uma fábrica de elementos combustíveis
já abandonaram, e enriquecemos o urânio pela
que, no entanto, para produzir, depende da imporuitracentrifugação, gastando somente 35 milhões
tação de urânio enriquecido, porque o enriquede dólares presumidamente. É claro que são cicimento pela Nudei, através da tecnologia do jato
fras presumidas, pois a própria Nuclebrás duvicentrífugo, é um facasso continuado e caro. Já
dou, pelos Jamais, de que tenha gasto apenas
gastamos 350 milhões de dólares no desenvolo que disse a CNEN - e até hoje o Governo,
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vimento do jato centrífugo, precisamos gastar
mais 700 milhões para a montagem de uma uni~
dade industrial de enriquecimento de urânio por
essa tecnologia, cuja produção sequer se garante
venha a ter viabilidade econôrnica. Entre os cientistas. é voz. corrente de que a produção de urânio
enriquecido pelo jato centrífugo não pagará nem

mesmo a energia consumida no processo, c~o
consumo é quase dez vezes superior ao da_tecno.Jogia da ultracentrifugação.

Mas essas são questões técnicas, sobre as quais
deveriam ser ouvidos não apenas os militares,
como bons patriotas, mas sobretudo os c;:ientistas,
que eles, afmal, é que entendem de átomos e
de energia nuclear. Os erros técnicos do programa nuclear brasileiro só ressaltam as distorções
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uma provoCãÇâO ao ConQresso pedir que ele decida a localização do lixo atômico, sem que ele
saiba sequer como e onde é produzido esse lixo.
Não se desç.onhece que, por sua nab.Jreza, por
suas implicações estratégicas, esse é um tema
naturalmente reservado e sigiloso. Mas não se
pode admitir que o sigilo descambe para a clandestinidade. Já pagamos muito caro peJo desvario
nuclear brasileiro e não podemos concordar em
que, sob o pretexto do sigilo, é irresponsabilidade
e o arbítrio eStejam preparando contr~ o_ Brasil
e contra a história uma hipoteca que nem a Nação
nem a humanidade poderão resgatar.
Era o que eu tinha a dízer, Sr. Presidente.

políticas do programa. Não há qualquer controle

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o Sr. Senador Ronaldo Aragão.

da sociedade, não há qualquer conhecimento do
Congresso Nacional. Nem a autgrida(le contra~
!adora das despesas públicas sabe, com certeza,
o que se gasta no programa nuclear alternativo
brasileiro. Até porque as contas são_ s_ecretas, como a imprensa já apurou e denunciou, e não
estão, como seria de imaginar, no Ministédo da
Tecnologia, mas no Gabinete Militar.
Só a indiscrição do Presidente 9,a República
permitiu, há poucos dias, que se confttma_!Pe o
que setores _do Gove_mo vêm l)egali.do há um
ano: que na Serra do Cachimbo existem instala~
ções preparadas para o depósito de lfxo atômico.
Nada se sabe, além disso, e além da dMsão de
forças e da rivalidade dos diversos grupos que
se mexem nas sombras do programa nuclear bra~
sileiro.
A Marinha se integra no projeto do endquecimento do urânio, porque projeta a construção
de submarinos nucleares e prepara uma fábrica
de 400 milhões de dólares em lperó, no interfor
de São Paulo. O Exército, através de seu Centro
Técnlco, pesquisa reatares a urânio natural, a opção que seguiu a Argentina e que os cientistas
brasileiros haviam apontado para o Brasil há pelo
menos 30 anos. Tudo à margem da Nuclebrás.
Tudo como programa alternativo.
Existe a garantia do Presidente Samey, de que
o programa liudear brasileiro tem fins exclusivamente pacíficos. Mas não se pode permitir que
pairem dúvidas no ar: se não é, por exemplo,
para construir a bomba, por que o programa nuclear segue um ritmo que desconhece--ª própria
crise brasileira, e passa por dma das noções mais
elementares de prioridade política e administrativa? Por que partimos de imediato para enriquecer urânio a 20%, que não serve para usinas termoelétrlcas mas para submarinos nucleares, se
ainda nem aprendemos a constru_ir submarinos
convencionais_? E cSe, de fato, existe um projeto
armamentista de fabricação de bomba, o que o
desvario dos nucleocratas está disposto a gastar,
na sombra e na clandestinidade? A bomba, afinal,
pressupõe um complexo armamentista de ataque
e de defesa, cujo custo dispara à casa das dezenas
de bilhões de dólares.
_ _
Nós apoiamos a iniciativa do Presidente Sàmey
de recorrer ao Congresso para a definição do
local do lixo atômlco brasileiro. Mas entendemos
que para ser coerente consigo mesmo, para respeitar a Nação e o Congresso que a ·representa,
o Presidente tem de submeter ao Legislativo as
linhas da política nuclear, o programa nuclear que
se executa. Seri<J; um desrespeito, um acinte e

O S8. 801'!ALDO ARAGÃO (PMDB- RO.
Pronuncia o s.e_{;luinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores: ~"
No dia 19 de fevereiro assumi o meu mandato
nesta ·ca_sa corno representante do Estado de
Rondônia, depois de memorável campanha política e na esperança de dar a minha contribuição
para que o meu Estado pudesse suplantar os
problemas que o aflige.
__ Durante esses nove meses de mandato tenho
levantado a minha voz desta Tribuna e trazido
ao conhecimento dos Srs. Senadores o quadro
caótico em que vivemos, mas sinto-me como que
@\ando no _deserto, e caminhamos a passos largos para o caos económico e socié)]~
A escassez de energia elétrica es_tá inviabilizando o desenvolvimento do Estado de Rondônia,
prindpalmente no que se refer_e_ao funcionamento das: serviços essendais à população, como o
tratamento da água potável destinada ao abastecimento residenci_ªl.
Não podemos aceitar que o nosso Estado con~
tinue a ser usado para descarregar as tensões
sedais das regiões mais populosas sem que con~
temos com a ajuda necessária para oferecermos
condições de infra-estrutura para o assentamento
dos novos imigrantes, que somaram vipte e dois
mil apenas nos meses de janeiro e fevereiro deste
ano.
A Usina Hidroelêtrica de Samuel, em fase de
construção, representa, hoje, a espefcinça dos
rondonienses de verem, pelo menos temporariamente, resoMdo o crónico problema da falta de
energia.
A energia gerada em Samuel beneficiará Porto
Velho, Abunã, AriQuemes e Ji-Paraná, mas o GoVerno Fede_ral predsa agilizar esse projeto para
que nos dê_ condições mínimas para lutarmos
em pé de igualdade com os E$tados mais desen~
voMdos.
_ __
Ro_ndôriia precisa, com urgência, da instalação
de um Distriio Industrial, que crie novos empre~
gos, mas que também impulsione a economia
do Estado, ainda dependente da liberação de recursos por parte do Governo Federal.
Se-até agora lião fcii possível viabilizar esse projeto em Rondônia, ê porque não podemos contar
com a energia sl.,!_ficiente, confiável e a preços
acessíveis. Com isso, as riquezas regionais, principalmente madeira e minédos, não podem ser processadas no Estado, que vive o papel de mero
fornecedor de matéria-prima para os outros Estados, e assim vê evadire-m recursos que poderiam
impulsionar- o seu desenvolvimento.

Novembro de 1987
O atendimento -~- demanda at!.lal _é realizado,
precariamente, pelo processo de geração a óleo
diesel que, por ser insuficiente, trànsforma o fornecimento de energia em um setviço instável e
de má qualidade. o que obriga as empresas insta~
!adas no Estado a investirem altas somas na compra e manutenção de grupos geradores próprios
que permitam a continuidade da produção, mesmb em momentos de falta de energia.
Os equipamentOS u6Jízados nas usinas termoelétricas são imp-ortados e já estão desgastados
pelo longo tempo de uso, o que onera mais ainda
os serviços de operação e manutenção, necessi~
tando constantemente de componentes sobressalentes de dificil importação.
A entrada em operação da usina de Samuel,
no menor prazo possível, é crucial para o meu
Estado, pois o funcionamento da hidroelétrfca re~
presentará economia significativa no consumo de
derivados de petróleo e pela importância para o
Paí~ do desenvOlvimento da região Centro-Oeste.
O cronograma dessa usina precisa ser alterado,
pois não temos_condiç_ão de esperar pelo futuro,
quando o futuro jâ está batendo à nossa porta.
O lampião de gás, em pleno século XX. volta,
ironicamente, a se:r usado nos lares e empresas
de, Rondônia, 9 que significa um retroc~so no
nosso processo de desenvolvimento.
_
A deficiênda energética é um dos principais
pOntos de estrangulamento da atividade econômica em meu Estado, O que tem causado prejuíz.os sensíveis para a arrancada do processo de
desenvolvimento e para toda a socieda_de. Es!iie~
prejuízos são sentidos em todos os setores, do
abastecimento à educação, passando por sérios
transtornos na área de saúde, onde já _ocorreram
mortes devido à interrupção do fornecimento de
energia durante cirurgias.
Rondô71ía está vivendo, agora, um período decisiyo para sua consolidação como Estado. Rondônia precisa ter meios não apenas financeiros, mas
de infra~estrutura para que o desenvolvimento
ecdnõmico possa ser acelerado, aumentando a
arrecadação do Estado, o que por S!JB vez aumenta os investimentos e tem conseqüências na
infra~estrutura social.
Soluçõe_s alternativas estão sendo estudadas e
já estão em fase de levanta.rnento e análise de
propostas para serem implementadas pelo período de um ano e meio, até que a Usini!l de Samuel
comece a opérar. Essas soluções precisam sair
das pr.anchetas dos técnicos e tomarem-se uma
realidade na vida do rondoniense, antes que seja
tarde demais.
Impõe--se a aquisição imediata de grupos geradores - pequenas unidades geradoraS a' diesel
- para atender a essa situação de emergência.
Ternos notíCias ~entadoras do .Minist~rio das
Minas e Energia e elas nós animam a persistir
na nossa luta.
A Eletrobrás - Centrais Elêtrlcas Brasileiras
_----:-através de seU Ptesidente Dr. Mário Penna BheriÕg propõe o equacionamento d9 nosso..Problema energético pela implantação de um programa
de obras recomendado pelo plano de recupe~
ração setorial.
Esse programa de obras foi formulado no sentido de suprir o mercado da capital, bem como
dos principais centros de desenvolvirp~nto de
Rondônia e compreeride obras de geração a serem implantadas, com· a constr:uçãQ da Jiidroe-
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létrica de Samuel, com infcio de operação previsto
para 1988; Hiclroelétrica de Ávila, operando _a p_ar-

tir de 1990 e a Hidroelétrica de Ji-Paraná, a partir

deJ995..

·

Estão previstas ainda no referido plano as ter-

moelétricas de Porto Velho, que deve começar
a operar ainda em 1987 e a terrnoelétrica de Rondônia, com ~ração prevista para 1990.

com essas Obras de geraçao implantadas teremos um reforço adicional da ordem de 870 MW

ao ststema elétrico atual de Rondônia.
O nosso maior inimigo é o tempo, pois -não
podemos esperar mais.

A carência energética asso_ciada ao fluxo rniQrat6rio, que possibilitou a criação, apenas nos últimos dez anos, de pelo menos a metade dos dezenove municípios do Estado, incorporou ao- cotidiano da população, estimulada em um milhão
e quinhentos habitantes, racionamentos ininterruptos de até doze horas.
O Governo do Estado está-teritando controlar
a crise com a importação de geradores da Finlândia para reposição nas usinas termoelétricas, pois
a primeira geração hidroelétrica só ocorrerá em
abril de 1989 com a entáldã em operação da
primeira unidade da usina de Samuel, com capacidade para 43,2 megawatts, cuja potência final,
em agosto de 1990, seráde216megawatts. Esperamos que os trâmites burocráticos nao atrasem
essa operação e que possamos contornar a crise
energética que está desafiando a todos nós.
CerCa de 70% da população da regi~o Norte
não dispõem de energia elétrica e a maioria das
companhias estaduais, devido ao alto custo dos
geradores a diesel, é deficitária e preciSa de subsídios.
Nos dias 28, 29 e 3crproximOS PassadOS, sob
o patrocínio do Governo do Estado, realizou-se
o encontro pró-energia de Rondônia. Estiveram
reunidos empresários do setor privado de geração
de energia- interessadoS em investir tecnologias
alternativas, além de autoridades governamentais.
Desse enContro saiu um relatório que consollda
as necessidades de expansão dos gjstemas elétricos de Rondônia devido ao ãgréWamento da situação de fornecimento de energia ao Estado e configurando a tomada de consciência da sociedade
rondoniense para o problema.
A definição de uma proposta para o setor deve
ser resultado de encontros entre técnicos e governadores dos Estados da Amazônia e Centro-Oeste. Ela deve ser globaliZante dri forma a atender
toda a região e assegurar a produtividade dos
9 Estados e Territórios que compõem a Amazônía

Legal.
O resultado desse encontro deverá ser levado
ao Governo Federa] de forma clara, consistente
e unificada.
A Ceron enfrenta uma demanda-reprimida de
250 mil quilowatts. Apenas 51 O mil pessoas dispõem de eletricidade no Estado, _enquanto a
maioria da popu1ação - 890 mil habitantes utiliza fonte de energia e luz primitivas como a
lamparina
O Governo Federal deve assumir a geração
da energia elétrica rle que Rondônia ne_cessita,
a exemplo do que é feito em outras regiões e
cujo déficit tem atravancado o processo da industrialização e comprometido seriamente o seu desenvolvimento.

Q_problema da falta de energia, particu1armente
no ~nterior, é tão grave que a população de algumas cidades já incendiou escritórios da Ceron,
incendiou uma prefeitura e ameaçou dinamitar
a ponte sobre o rio Machado, na BR-364, em
Ji-Paraná.
Toda a energia que a Ceron gera chega a_apenas 50 rillr watts. Esse volume está quatro vezes
abaixo do que a empresa necessita para atender
o interior, o que resu1ta numa demanda reprimida
de 250%, fazendo com que 70% dos domicilies
não disponham desse benefício, 15% tenham
abas_tecirn_ento precário e 15% tenham abastecimento apenas razoável.
Na reaiidãd~ de Rondônia alimentos deterioram-se nas geladeiras, cirurgias são feitas à luz
de velas e padentes morrem em mesas de operação de hospitais por falta de_ energia para fazer
·
funcionar equipamentos vitais.
Sr.-Presidente, s;s. Senadores, esse é o quadro
caótico em que vive o Estado de .R.orldônia. Enquanto a média nacional é de 1,2 miJ quilowatts
por ano, por habitante, ou 120 quilowatts por mês,
a taxa consumida por habitante, em Rondônia,
por mês, é inferior à taxa mfnima estipulada pelas
companhias de eletricidade para cobrança de tarifas, que é de-30 quilowatts. O consUmo por habitante no Estado é de, aproxiinadamente, 25 quilo-

watts.
Precisamos de soluções definitivas e não de
soluções paliativas.
Ji-Paraná, que é uma das principais cidades
de Rondônia e a maior do interior _do Es.~do,
tem Urna potência instalada de 13.600 quilowatts,
mas o sistema não consegue gerar esse total.
Precisa de mais 18.000 quilowatts, pois metade
de sua população não tem eletrlcidade.
Precisamos, Srs. Senadores, modificar a redação do artigo 175 do Substitutivo Bemardo Cabral, pois a sua aprovação resu1tará na aplicação
de tarifas estaduais extremamente elevadas na
região Norte, o que eliminará em definitivo o Póder de competição em toda a área e também
as suas- possibllidades de desenvolvimento.
Se. hoje recebemos 21,4% dos 60% consignados aos estados pelo Imposto Único sobre
energia Elétrica arrecadado, passaremos a rece-ber apenas 5,2%, caso seja aprovado o referido
substitutivo.
Se quisermos manter o atual percentual teremos que elevar as tarifas na região Norte em
146%, ou seja, duas vezes e meia aquelas praticadas atualmente, o que tornará inviável qualquer
projeto de manutenção ou construção de hidroelétrlcas, além de causar graves problemas sociais
e e:conômicos.
Insistimos na implantação de uma política diferenciada para a região Norte, pois somente dessa
forma conseguiremos superar os obstáculos que
nos deparam e afirmar a nossa autonomia política
e administrativa.
Nem tudo o que é bom para a região Sul e
para a região Sudeste é bom para a região Norte,
pois convivemoS com- Outra realidade e com outros problemas, e temos peculiaridades que não
são comuns a outras regiões deste imenso Brasil.
TemoS pressa na solução do problema energétiCo e apelo às autoridades federais para que com-
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partilhem da nossa ansiedade, da nossa angústia,
propiciando-nos meios que possibilitem um rápido equacionãmento do problema.
Vou insistir neste tema, pois tenho compromisso com o meu Estado e com o meu povo
e não posse omitir-me.
Entendo ser este um problema que merece
um tratamento prioritário por parte do Governo
federal, pois envolve os interesses de toda uma
região e, por que não dizer. também os interesses
nacionais.
Renovo o meu apelo e espero que o Ministério
das Minas e Energia consiga os recursos ne_cessârios para que a Eletronorte possa ser _mais
atuante no meu Estado e consiga encontrar uma
solução definitiva para o noss_o grave problema
energético.
_
_
Não vamos desistirl A nossa luta vai continuar
e a minha voz se fará ouvir nesta Tribuna, defendendo os interesses da região Norte e, principalmente, os interesses do Estado de Rondônia, porqUe também somos Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} Tem a palavra o Sr. Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Acolhi, com ·entusiasmo, o lançamento do Plano de Ação Governamental- PAG, 1987/91. Há
tempos, tenho reiterado desta tribuna a imperio_sidade de balizadores concretos, por parte do Governo, que assegurem a retomada do_crescimento
e do emprego na economia brasileira, único caminho capaz de proporcionar os reajustes conducentes à estabilidade monetária e à redistribuição
das rendas. Mas confesso que, ~mbora reconhecendo os méritos profissionais do PAG 1987/91,
não me senti mais aliviado em minhas interrogações. Mais vale o PAG 1987/91, aliás, como
testemunho das grandes faixas de miséria, analfabetismo e vida subumana de milhões de brasileiros. A eles dirige-se messianicamente o PAG
na esperança de redimi~Ios e reincorporá-los à
vida so_cial. Faz: uma instrumentação da "'opção
pelo social" prometendo aplicar 54,4% dos investimentos públicos em programas sociais de base:
educação, saúde, saneamento, habitação, transporte coletivo e promoção social. Também nesse
sentido enfatiza e consigna de "não à recessão"
inaugurada pela Nova República após tormentosa
crise_ de ajustes externo e interno do período
81/84.

f.\as tanto a "opção pelo social" como o "não
à recessão"-nãõ ficam muito garantidos num pla--no qüe, em lUgar dos rumos da produção, prefere
os prumos da redistribuição. Com efeito no tocante à política Macroeconômica e Programa de
Investimentos do Setor Produtivo Estatal o
PAG pouco inova. Na verdade incorpora; no primeiro caso, o_ Piano de Consistência Macroeconômica, de autoria do Ministro da Fazenda, Bresser Pereira; e no segundo, reinscreve metás que
já são conhecidas desde o 1ç Plano Nacional de
DesenvoMmento da Nova República, lançado em
maio de 1985 pelo ex-Ministro João Sayad. Neste
caso, por uma razão óbvia, sflo as competentes
estatais que atuam nos vários seg'"mentos as res-
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ponsáveis pelas projeções e quadros de fontes
e usos de recursos, tendo sido tais empresas mais

estáveis na sua programação do que as próprias
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autoridades económicas do Governo.

Veja~se:

1989
Aços

Petróleo
Energia Elétrica

.Álcool

I PNDINR

PAG

26 milhões ton.ano

26 milhões ton.ano

740 mil barris/dia

780 mil bai'risldia

57.600mW
13 bilhões litros/dia

A grande variação entre os dois planos ocorre
nas estimativas de produção de álcool, as quais

se devem aos emergentes problemas externos
do País a partir de outubro do ano passado, ora

agravados pela guerra no Golfo Pérsico, e que,
inclusive, já apontam para revisões que atingiriam
20 bilhões de litros de áJcooJ em 1989.
Curiosamente, sem qualquer justificativa ou
proposição de política industrial complementar,
o PAG revive para cima as metas da área de comunicações ...
Justamente um dos setQres de ponta do novo
surto industrie'] contemporâneo pela elevada densidade de componentes eletrônicos que exige e
que bem se poderia constituir em um dos pilares
de uma política industrial indutora da nova dinâmica intersetorial no processo de acumulação de
capita1 na economia brasileira.
Resta, pois, para o PAG 1987/91 a reiteração
da denúncia da dívida social e o compromisso
do Governo José Samey ein alivi_á-la, para o que
se propõe até um "mutirão contra a pobreza".
Este programa despenderá Cz$ 430 bilhões, incluindo-se Cz$ 70 bilhões -equivalente a US$
1 bilhão - para o financiamento do programa
de distribuição gratuita do leite a 5 milhões de
crianças- a cargo da poderosa Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC). Paradoxalmente, diante dos números do déficit social, todo este
esforço do governo parece mais destinado a engrossar o clientelismo eleitoral do que a apre~
sentar um efetivo Projeto de Reconstrução da Nação brasileira capaz de projetá-la no alvorecer do
terceiro milênio da era cristã como portadora de
uma missão humanJtária e llbertária. Concreta~
rnente, o PAG diz como assistirá a uma faixa da
pobreza no Brasil mas não elucida o enigma de
um desenvolvimento urbano industrial fortemente
excludente e reprodutor de condições de extrema
desigualdade regional e social. Temos 17,3 milhões de analfabetos; 16,9 milhões não escolarizados; 59,7 milhões morando em condições precárias de habitabilidade, sendo 12 milhões em
favelas e cortiços não urbanizados das regiões
metropolitanas; temos um déficit de 7,3 milhões
de moradias; wn salário mlnimo de 58 dólares
que sequer é alcançado por milhões de brasileiros; temos 70 milhões de pessoas- brasileiros
-vivendo precariamente, e 36 rriilhões (Unlcef)
menores abandonados com renda mensal familiar até 2 salários mínimos; 4,5 milhões de idosos
que re__cebem menos de dois salários mínimos;
6,5 milhões de débeis mentais irreversivelmente
comprometidos; 90,8 milhões sofrerido de carência alimentar, com menos de 2249 calorias por
dia; 55% das crianças de até cinco anos têm algum grau de desnutrição, sendo que esta proporção chega a 86,4%; 115 em mil crianças nascidas

55.735 mW
16 bilhões litros/dia

no Nordeste morrem antes de completar um ano
de vida; metade da população economicamente
ativa detém apenas 12,9% da renda nacional ...
Dados todos do PAG! Números alarmantes e
comprometedores que não -cabem numa ação
de tipo assistencialista, ainda que bem intendonada e supostamente amparada na determinação
do governo de "tudo pelo social". Números que,
na verdade, estão a exigir uma ceflexão mais profunda da ação do govemo na economia e urna
avaliação do próprio PAG 1987/91 como seu principal instrumento.
Por que, por exemplo, tantos ''planos"? O governo da Nova República está atropelado pelo
"I PND Nova República", ''Prioridades Sociais",
"Plano de Consistência Macroeconômlca", "Política Industrial" e alguns outros documentos de
menor abrangência e importância e agora, pelo
''PAG 1987/91". Mas qual a visão estratégica do
governo sobre a economia brasileira e a forma
de enfrentá~la com instrumentos institucionais de
execução e acompanhamento e definição de recursos e responsabilidades?
NOsso PaíS tem uma longa tradição de planejamento do setor público para a promoção do desenvolvimento. Graças a esta competência, entre
trances, solavancos ~ distorções chegamos à
montagem de um parque industruial moderno,
responsável pela geração de um nível de renda
interna bruta que nos situa como oitava economia
do mundo ocidental
Fomos capazes de perceber no início da década de 50 os fatores obstaculizadores do progresso, na inexistência de sólida infra-estrutura de
apoio ao investimento industrial. Logo depois,
graças ã lucidez de Juscelino Kubstichek, o governo pautou sua ação numa criativa estratégia de
disseminação de pontos de germinação industrial, aos quais alocaram, no seu famoso Plano
de Metas, não apenas recursos financeiros, mas
mecanismos de agilizaçã"o institucional- os Grupos ExeCutivos-, mediante os quais se potencializava a máquina governamental com o en1ace
de setores interessados da área privada com segmentos paralelos do próprio Estado.
Na adversidade da crise internacional da década de 70, decorrente de elevação dos preços do
petróleo, igualmente respondeu o setor público
no Brasil com a determinação de não ceder à
inanição. Justamente no auge da crise, o Brasil
ingressava numa era de "economta em marcha
forçada", corno a intitulou em brilhante apálise
o Professor Antônio de Barros Castro. Fomos capazes- e aqui está, entre nós, um brilhante Ministro desta época, o Senador Severo Gomes de aproveitar as brechas do sistema internacional
para aprofundar a substituição de importação no
campo dos insumos básicos e bens de capital,
ao mesmo feinpo em que os germens de política
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nacional de informática: eram oportunamente·ua.::
balhados por competente grupo de técnicos civis
e militares do governo e se lançavam com inusitadO vigor as alavancas de um modelo energético
a_ltemativo: Programa Nuclear e Proálcool. E hoje?
~Q!Jªl-~ lição e estratégia do gov~rno sobre_ os
problemas fundamentais, estruturais e conjunturais da economia brasileira? Qual a visão prospectiva do governo sobre as recentes transformações do pl-ocesso"industrial nos países centrais
-e as recentes mudanças no comércio interna~
cicmai'2_Como se situa o governo diante do deslocamento dos serviços tecnológicos da base industrial e do fato de que o comércio internacional
neles se centra transformando grandes centros
consumidores de alimentos e matérias-primas
eiil redutos de produção de fnéditos excedentes,
sobretudo agrícolas? Qual a visão do governo
diante da já incidente revolução tecnológica e da
própria filosofia do desenvolvimento atual que ca~
da vez mais aponta para o uso racional e equilibrado dos recursos naturais, percebendo o homem e sua experiência corno uma parte da inexorável realização cósmica?
Ora, a todas estas indagações que impõem
uma postura clara do governo, o PAG 87/91 nada
responde. Nada diz. Pior: ameaça acabar eni tragédia, como afirma um estudo recente do _reconhecido economista argentino AI do Ferrer ("Tecnologia, Dívida Externa e Desenvolvimento Naciow
nal" -- Ed. Encontro ~São Paulo/E. Aires págs. 49, 50 e 51 ),
"A capacidade de resolver positivamente o dilema tem profundas conseqüências sobre o desen~
volvimento de cada país, sua cultura e inserção
internacional. Esta capacidade não se importa;
só pode ser gerada dentro de cada realidade nacional, graças à coesão das _forças sociais, a estabilidade e a aptidão do sistema político para resolver os conflitos internos e assegurar a união nacional.
Quando um país conta com tais condições pode adequar a revolução tecnológica e as mudanças _!10 sistema r_nundial às exigênciaS do seu desenvolvimento. Isto _é, por em prática processos
convergentes que se reforçam reciprocaniente.
Por exemplo, adaptar a tecnologia importada à
dotação de recursos e necessidades próprias; inovar, empregando a capacidade dos contingentes
científicos e técnicos para dominar e adaptar o
conhecimento importado; transformar a estrutura
produtiva elevando o conteúdo tecnológico da
produção e do valor acrescentado; quebrar o dr~
cuJo vicioso da dependência, assentado na especialização em atividade primária; diverstficar exportações e fechar a brecha tecnológka entre o
·que se importa e exporta; elevar a entrada real,
a poupança e a capttalização com recursos próprios; gerar divisas para superar o estrangulamen:to da balança de pagamentos; permitir o crescimento e a transformação sem endividamento excessivo nem escassez de pagamentos externos
que limitam a produção interna; incorporar investimentos de empresas estrangeiras num sistema
complexo capaz de manter o rumo do própriO
desenvolvimento. Enfrrn, crescer a partir de dentro
projetando-se no restante do mundo com uma
forte posição negociadOra sustentada riõ poder
nacionaL A capacidade endógena de uma sociedade para adaptar-se à mudança e resolver o dilema permite assegurar-lhe suas instítuiç-ões, as-
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sentar seu desenvolvimento político em bases estáveis, enquadrar sua evolução cultural nas próprias tradições e expectativas. Quanto mais verSátil é a capacidade de resposta a estes desafios,
maior é a capacidade de enquadrar, dentro dos
limites nacionais, a conflitualidade inevitável de

cada sodedade modema, por definição pluralista
e complexa. Ou seja, de realizar o desenvolvimento econômico e social dentro do país, como
um processo endógeno de maturação das forças

da mudança e da transformação e, como é Jó9ico,
de assimilação .do impacto da revolução tecnológica.
Tal capacidade permite uma coesão das forças
sociais e do aparelho produtivo, evita deteriora-

ções insolúveis de nível de

vid~

e expectativas

dos diversos setores sociais, consegue que a esR

trutura da oferta interna reflitê! as mudanças na
composição da demanda, provocadas pelo increR
mente do ingresso, e que o comércio exterior
manifeste o crescente grau de complexidade e
nível tecnológico do sistema produtivo interno.
A capacidade da sociedade de resolver seus
conffitos dentro de regras do jogo, determinadas
pelo sistema institucional, é uma reafirmação funR
damental para evitar um dos maiores perigos que
enfrentam os países em desenvolvimento: o peri~
go de que seus problemas internos se transformem num campo de luta entre superpotências.
O caráter global que a revolução tecnológica imprimiu ao conflito Leste-Oeste gera graves ameaças à soberania, à paz e à capacidade de autodeterminação dos países em desenvolvimento.
Quando uma sociedade é incapaz de solucionar
seus conflitos dentro de seus próprios limites e
estes transcendem o limite da Nação e do Estado,
corre o risco de intervenção es1rangeira e de interR
nacionalização de seus problemas internos. Desencadeia-se, então a tragédia." (Edições do
Encontro - S. Paulo/B. Dirks - págs. 49, 50
e 51).
Diante deste desafio, não há como não concluir
que o PAG/87-91 é um documento muito aquém
da qualidade analítica e da concepção estratégica
- económica e institucional - da experiência
brasileira de planejamento governamental. E que
desmerece as instituições de políticas públicas
do país. A tal ponto que o Ministério do Planejamento subtrai funções executivas da LBA e perde
o controle sobre o setor público para a Fazenda ...
Não tem uma compreensão, ainda que sintética, do processo de desenvolvimento em curso
- indústria, comércio intemadonal, sistema financeiro mundial e revolução tecnológica ~.
nem de suas implicações com os países em desenvolvimento, particularmente o Brasil. Não
apresenta uma visão dinâmica dos problemas do
desenvolvimento brasileiro, inclusive a reprodução gritante dos níveis de marginalização social,
nem da intercessão governamental neste processo com vistas a re_adequá-lo à parâmetros internacionais, entr.e os quais se destaca a imperiosidade
de estratégias autocentradas com e1evado componente de soberania sobre centros de informaR
ção e processos tecnológicos. Não registra a experiência recente, tanto dos Estados Unidos, como de países da Europa Ocidental e Japão, na
condução das recentes mudanças, e que reforçam sobremaneira o relevo do Estado como produtor das condições materiais do salto tecnológico e do exercício ativo da_ ddadania, jamais co-

mo produtor de déficits impagáveis derivados de
subsidio à ineficiência ou apoio paternal a fórmulas redistributivistas exageradas, como assinala,
a propósito, outro lmpOrtante estudioso do desenvolvimento latino-americano, Constantino Vaintsos, em recente publicação (Revista lntal/junho/87, Buenos Aires):
"A conclusão geral é que ... as politicas govemamentáiS intem~s des~mpenharam um papel signifi_cativo na evolução e nas_ caracteristicas desta
indústria (eletrônica, informática, telefónica). O
respaldo oficial contribui para estabelecer as bases iniciais da indústria nos Estados Unidos e
a facilitar seu crescimento a desenvolver, estru·
turar e aumentar a capacidade tecnológica da
indústria da Europa OCidental. A intervenção na
indústria é, pois, um fenômeno novo.
Destes ensinamentos podem-se extrair três
conclusões fundamentais:
a) os elementos críticos que proporcionaram
o.motor do crescimento de parteS do setor de
serviços e de atividades económicas afins depen·
deram, em grande parte, da natureza das políticas
indusbiais e tecnológicas que foram seguidas pe-las respectivas economias, tanto a nível nacional
como Efmpresarial. A conveniência de estudar,
compreender e tirar conclusões políticas acerca
do setor serviços é, sem dÚVida, de grande valor.
Mas se as necessidades industriais e tecnológicas
são tratadas em_ separado, ou o que é ainda pior,
se não sãO consideradas, a análise resultante poderá se limitar a descrever unicamente os eplfenômenos, em lugar de adentrar-se nas causas
reéi_iS- das importantes tendências da economia
mundial;
b) um enfoque integrado dos subsetores perljnentes ao desenvolvimento da indústria, os serviços e a tecnologia, deve reconhecer o papel funR
damental que desempenharp os governos, as políticas governamentais e o setor estatal em geral
neste campo.
Nestas profundas mudanças económicas, originadas no avanço da tecnologia que se está produzindo no último quartel do século XX. o grau
de integração conceitua] depende de dois fatores:
o comportamento dos setores e o desempenho
conjunto do governo e dos empresários.
c) tanto a análise desctitiv_adoqueé necessário
efetuar, quanto a prescrição e avaliação das medidas pertinentes, requerem, em vista da natureza
do tema tratado, uma perspectiva de mais longo
prazo. As estratégias e iniciativas políticas acertadas têm um horizonte de vários anos, seja para
a gestação dos insumosnecessários ao perfodo
requerido para a obtenção de resultados. Dado
a natureza das mudanças, o Pais tem que empreender transformações infra-estruturais ao organizar as atividades econôrnicas e isto não se
pode encarar como medidas de curto prazo."
Observa finalmente o autor, reiterando um dos
pontos fundamentais à revisão da estratégia de
planejamento governamental no balizamento do
processo de desenvolvimento no Brasil:
"Na atualidade, mais que em qualquer outra
époCa, a divlsãc:i internacional do trabalho e a concorf"encia iJ:tternaç:ional se converteram numa luta entre sistemas de organização de fatores
de produção: todo o processo demonstra que
as vantagens comparativas não provêm das dotações de fatores e da .Qatureza. Ao contrário,

dependem do controle e estruturação das infor-
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mações, as técnicas e a experiência empresarial,
bem como de complementação enr..-e·os- bens
e serviços que util~m intensivamente tecriologia.
Sr. Presidente, Srs. Se_nadQres, como assinalou
AJvin Tofler, a humanidade está provavelmente
entrando numa '"terceira onda". Uma espécie de
revolução similar à que ocorreu quando o homem
se sedentarizou e criou a escrita, ou a que conduziu a generalização dos conhecimentos com a
descoberta da imprensa e do industrialismo. ViveR
mos agora a crise do industrialismo e uma nova
projeção de valores humanos centrados na efi.
ciência, na organização, na democratização do
processo decisório extra pacto corporativo, no
reencontro paradoxal do homem com a natureza,
aJiás uma verdadeira crise do humanismo, apesar
dos argumentos contrários e desesperados do
ilustre fisico brasileiro Cerqueira Leite.
Diante deste novo quadro referencial, que se
projeta numa nova ordem económica internacional, magistralmente descrita em artigo de Peter
Druker- que peço anexar a este pronunciamento ......,.. redefinem-se os lugares das várias economias nacionais abrindo-se campos inéditos de
aproveitamento de espaços. Uma pequena ilha
deserta do Pacífico, politicamente organizada, pode construir sua redenção até na adequada transformação de seu território em depósito de lixo
radioativo e nuclear sem qualquer risco à sua
população maior do que o risco de qualquer cidadão de Nova Iorque. Custos e riscos. na verdade,
estão rapidamente se universalizando fazendo até
com que certas experiências como Zonas de Processamento de Exportação, voltadas ao aproveitamento de mão-de-obra barata se tomem tão ob~
soletas como as armaduras tecnológicas que as
sustentaram. As fases de internacionalização dos
mercados e internacionalização do campo de investimento, típicas do denunciado imperialismo
do centro contra a periferia, seguiu-se a internacionalização do processo produtivo. Aqui, dado
o alto nível de desenvolvimento da "ind&..ria" re-lativamente a mão-de-obra, estiolarn-se as velhas
teorias da "importação de capitais", nos investimentos di'etos, para não falar da obsolescência
dos conceitos ec.onômicos de escola e aglomeração que construíram a era das gigantescas empresas multinacionais, hoje parteiras da crise de
hegemonia dos Estados Unidos e da desabalada
carreira de descrédito do dólar e suas sagradas
instituições: a Bolsa de Valores de Nova Iorque
e o mercado de aeroRd6lares... Um observador
atento perceberá os novos desafios da economia
e do planejamento governamental nas entrelinhas
de um artigo da Revlsta Humanidades? da UNB
- outubro/87 - "A crlse do industrialismo" quando o jovem autor destaca a emergência de
de produção fundada nos serviços proflSSionais
de elevada densidade tecnológica e alto valor econômico, verd~deiras "-especiarias" do nosso temR
po a encorajar a elevação da produtividade, da
renda e dos fluxos do comércio, fazendo daí uma
nova "origem da riqueza das nações", tão distante
de Adam Smith em 1776 como do Ministro Anibal
Teixeira com seu alentado, multicolorido e inócuo
porta-aviões assistencialista, onde, erradamente,
o governo pretende acOmodar 2/3 da população
miserável deste País cada vez mais perdido no
pesadelo da incompetência. O PAG não analisa,
não formula, não oferece _alternativas institucionais, não se apresenta minfmamente como Plano
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de Governo, mas simples proposta de aglutinação
de interesses eleitorais.
_
Conclusão de Gilson Schwartz, em artigo de
avaliação do PAG, publicado na Folha de S. Pau·

lo de 11 de outubro passado:
"A Nova República nasceu sob o foco do "não

à recessão" mas não conseguiu, até agora, dizer

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Aprovados os requerimentos, ficam concedidas
as prorrogações solícitadas.
Sobre a mes.,., requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro_~seo:etário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO

"sim" a um projeto específico de desenvolvimen-

to", ou, como ironicamente referiu o comentarista
Joelmir Beting, no dia 3 do mesmo mês: "temos
o plano de vôo; só falta o avião..."
ContinuamoS na mesma.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

I:: lido o seguinte
REQOERIMENTO

N• 244, de 1987
Nos termos do artigo 367, do Regimento Interno, requeiro o desa.rquivamento do Projeto de

Lei do Senado n" 309, de 1985, de autoria do
Senador Heráclito Rollemberg, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
- Senador Francisco RoUemberg.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O requerimento lido será publicado e inclufdo
oportunamente em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. Primeiro-secretário,
São lidos e aprovados os seguintes

REQOERIMENTO

N• 245, de 1987
OF. n• 15/87-CEDEB
11 de novembro de 1987
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da_ Comissão Especial, criada através do Requerimento n9 17, de
1987, destinada a 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 extemo e interno, venho, pelo presente, solicitar a
Vossa Excelência, a prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo concedido a esta comissão
que se encerrará dia 20 de novembro próximo.
Aproveito a oporturiidade para apresentar a
Vossa Excelênda, os protestos de estima e consideração. :--Senador Carlos Chiarelli, Presidente.

REQUERIMENTO

N• 246, de 1987
Of. n• 002/87-CEMC
Em, 13 de novembro de 1987.
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial Mista, destinada a programar comemorações
pela passagem dos centenários da República e
da primeira Carta Republicana no País, venho,
pelo presente, solicitar a Vossa Excelência a prorrogação por um ano do prazo concedido a este
órgão, a partir do próximo dia 18 do corrente
mês.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de elevada estima e consideração. - Senador Lourival Baptista, Presidente da Comissão.

N• 247, de 1987

Nos teimeis do ãn._ 37l_,__alinea b, Qo__Regimento
lntemo do Senã.do Federal, requererrios urgência
mi tramitação-do PLS n? 99, de 1986.
Senado Federal, 18 de novembro de 1987.Fernando Henrique Cardoso- Carlos ChiareUI- Jamll Haddad - Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O requerimento lido será votado após a Ordem
do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, comunicação que s_erá lida pelo
Sr. Primeiro-secretário.

J:: lida a seguinte
Brasília, 18 de oove.mbro de 1987
Senhor Presidente,
Temos a_grata satisfação de cUmPrimentar V.
EX- muito cordialmente, ao tempo em que desejamos comunicar que nos ausentaremos do País,
de 21 _a 25 do corrente mês, em viagem à cidade
de Nova Iorque, a cor.vite da Universidade de Colúmbia, para participar do Seminário "A Canso~
lidação da Democracia e a Crise Económica: Argentina, Brasil e Uruguai".
Para melhor clareza da comunicação, fazemos
anexar ao presente cópia do expediente-convite
da referida Universidade.
Sendo s6 o que se nos oferece para o momento, valemo-nos da oportunidade Parª renovar
a V. EX- nossos protestos. de elevada consideração
e apreço.
Atenciosas saudações, - Senador Carlos
Chlarelli, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A comunicação lida vqi à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Em regime de urgência- Art. 371,
B, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único~ do Projeto de
Lei da Câmara n9 24, de 1987 (n~ 8.551/86,
na Casa-ae·ongem), de iniciativa do Senhor
Presidente da_ República, que dispõe quanto
à proteÇão da propriedade intelectual sobre
programas pa-ra computadoreS sua comerciàlização no País, e dá outras providêndas,
tendo,
PARECERES, sob n9 33, de 1987, e oral:
- Da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável ao projeto_ com emendas
que apresenta de n9s 1 a 6-CCJ; e
- De Plenário, proferido pelo Senador
Nelson Wedekin, favorável ao projeto nos termos do substitutivo que __apresenta, (DependendO -de parec-ereS sObre- as emendas de
nos 8 a 26, de plenário.)
Em discussão.

e
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-O Sr. Roberto Campos- Sr. Pre:sidente, peç<;> a palavra para discutir o projeto.

O SR. PRESIDEI"ff'E (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos, para dis_cutir o Projeto.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS ' - MT
Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, caber-me-ia
agradecer o_ esforço de conciliação desenvolvido
pelos Senadores, Fernando Henrique Cardoso e
Nelson Wedekin. S. EX'"', sem dúvida, se esforçaram por introduzir alguns melhoramentos no texto
vindo da Câmara dos Deputados, texto autoritário
como tudo que provém da SEI.
Lembremo-nos de que a SEI é um dos dois
monstros autoritários legados pelo Governo niilitar. Um era o SNI, de cuja criação seu próprio
criador o General Golbery do Couto e Silva se
declarava arrependido. O outro monstro autoritário é a SEI, de cuja criação o seu criador, Coronel
Nelson Dytz se declara arrependido. Bizarramente
o Governo civil abraçou, efusivamente, monstros
criados pelo Governo militar e objetos de confiSsão de arrependimento dos seus próprios criadores.
Ao agradecer o esforço de colaboração e conciliação que foram feitos pelos Srs. Senadores Nelson Wedekin e Fernando Henrique Cardoso, não
posso deixar de mencionar que esseS esforços
fracassaram pela absoluta intrãTisigência da SEI
em alguns pontos básicos.
Em primeiro lugar, gostaria de protestar Coiltrão __ desrespeito que a SEI eXlb[u face_ ao Senado
Federal. Na realidade, ~a tomou uma decisão
sobre software, antes de votada a lei pelo Senado
Federal. Não existia, legalmente, a figura<:J.o simi~
Jãr nacional funcionalmente equivalerite. FÕi criada por uma decisão intempestiva da SEI, com
base apenas numa lei da Câmara, antes que esSa
figura jurídica fosse consagrada pelo Senado Fe~
dera!. Desrespeitou-se o Senado Federal e isso
é objeto do meu mais franco protesto.
Todas as disposições regulamentares ou legais
sobre software, foram remetidas pela Lei n9
7 232 a uma lei posterior, a ser votada pelo Congresso, não cabendo a ação intempestiva da SEI
na matéria.
Essa ação, a1ém de ser_ tecnicamente incOfreta;provocou graves problemas políticos, inclusive,
a reabertura desnecessária de um processo retaliatório, que tomou a forma, por ora, de mera
advertência, mas que pode ter graves conseqüências futuras. Haverá audiências promovidas -pelo
governo americano, onde os brasileiros vão-se
manifestar, defender a sua causa; e onde importadores e exportadores americanos vão falar, expondo seus interesses.
De qualquer maneira pesa sobre nós uma notificação de reabertura do processo de retaliação
- gerando um conflito político totalmente inótil
e inoportuno - simplesmente por uma decisão
tecnicamente errada da SEI, que rejeitou o pedido
de_ quatro empresas brasileiras para registro de
software MS-DOS das microsoft. Note-se que
se trata de um pedido de empresas brasileiras
que, aliás interpuseram recurso ao Conin coritia
a negativa da SEI.
A SEI alegou existir um similar n_açiona1 fundei~
nalmente equivalente. Acontece que o chamado
similar nacional é uma cópia parcial de um soft-
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ware já superado, modelo de agosto de 1984,
o DOS-3.6, ao qUal já se sucederam 00~.1.3.2
e 3.3, todos com melhoramento não contidos
no similar nacional chamdo Sisne- 300-A.-0
similar nacional não é, na realidade, um similar.
~ uma cópia pardal de um software ultrapassado, que não serve para o trabalho de rede, não
serve para um apoio de janelas, não serve de
apoio a discos superiores a 32 mligabltes e não
serve para discos de 3,5 polegadas. E todos nós
sabemos que os discos de 3,5 polegadas são
os discos do futuro. E:: -o usado pelo Macintosh
e sê-lo-á do sistema PS 2 da IBM, que constituirá,
certamente, o padrão mundial.
Há vários outros defeitos, nos quais não vou
entrar: não há o GW Basic Interpreter, o descodificador de erros, e conectador; não serve para
operar nos ambientes operacionais exigidos hoje
pelos usuários brasileiros; tem menos memória
disposnível, a velocidade de cópia do disco A
para o disco C é muito inferior, e assim por diante.
Mas, o que quero acentuar, Sr. Presidente, é
principalmente o básico erro de percepção: ·o
software não é mais do que o livro da eletrônica
do futuro. Nós estamos estabelecendo uma "Santa Inquisição" eletrônica, pela qual damos a uma
organização autoritária, como a SEI, o direito de
dizer se podemos ler Shakespeare ou se temos
que ler Camões. Os nosso netos lerão poucos
lívros e muitos softwares de computador.
O software não é mais do _que o livro da eletrônica do futuro. Não concebemos que um burocrata nos diga qual o livro que devemos ler, mas
estaríamos aceitando, nesta lei, que o burocrata
nos diga qual o software que poderemos utilizar.
Esse é um erro básico de percepção. É também
uma impossibilidade - digamos - de natureza
técnica, Sr. Presidente. Os softwares são de Uma
variedade enorme. Como apreciar urri Sírnilar funcionalmente equivalente? Só o usuário é que pode
sabê-lo.
Há softwares para entretenimento; softwares
para a medicina, inúmeros expert system; softwares de engenharia, planilhas de cãiculos, processadores de dados, software sobre biogenêtica, sofware sobre astronomia, ffsica nuclear,
química orgânica, química inorgânica. É um·a vasta biblioteca mundial. Se nada pode ser comercializado no Brasil sem o nihU obstat da "Santa
Inquisição" eletrônica, a SEI se veria a braços
com milhares e milhares de softwares das mais
diversas especialidades. E teria que dizer se existe
ou não um similar equivalente. Eu não aceitaria,
por el{emplo, que tendo escolhido um software
de economia ou econometria, produzjdo pela Universidade de Hamburgo, vl~sse um funcionário
da SEI, que não sabe economia, dizer-me que
existe um similar nacional produzido pela Unicamp, cujos tripulantes do Departamento da Economia, tiveram e usaram amplamente a chance
de arruinar a economia brasileira. Quem deve julgar da funcionalidade ou não do software é o
usuário e não um burocrata. Não entendo que
a SEI seja uma universidade _ecumênica capaz
de .apreciar a imensa variedade da biblioteca inter~
nacional de software que o usuário brasileiro
exige. E é o usuário, que precisa garahtir sua
eficiência e competitividade que tem de ser satisfeito. A indústria é um me!io e não um fim.
Consideramos o problema industrial. Há softwares de tempo real para controle numérico de
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máquinas, Esses softwares podem variar de máquina para máquina, e há várias substituições do
software numa só máquina. Se submetermos
o c;.adastram(mto, indispensável à comercialização
do software, à apreciação de uma entidade buro~
crática como a SEI, certamente, condenaremos
o empresário brasileiro a uma das duas coisas:
ou a recorrer ao contrabando, que está sendo
feito madçaniente-e continuará a ser rei to se for
aprovado este projeto ou, então, a se desmodernizar, a se desatualizar, a ter que praticamente
sucatear a sua indústria, porque a velocidade do
progresso tecnológico não se mede pela bitola
burocrática da SEI. Há, aliás, vários outros absur~
dos no projeto, ·sr. Presidente, além da questão
da verificaçãO do similar nacional funcionalmente
eCN-ivalente.
_
É preciso, seffi di:lvida, reconhecer que os Senadores Nelson Wedekin e Fernando Henrique
Cardoso tiveram o cuidado de diminuir um pouco
o -graU de arbítrio da SEI,_ estabelecendo certos
critérios de apreciação da similaridade. Mas mantiveram o prfrfdpio funeSto da reserva de merca~
do. Essa nova reserva de merCado é supliciante
para o usuario, como as anteriores reservas de
--mercados têm sido_ asfixiante para os consumi~
dores. Alíás, a tradição das reservas de mercado
no Brasil é desastrosa. A primeira reserva de mercado foi a Marinha Mercante na navegação de
cabotagem, introduzida por Dom João VI. E todos
sabemos o que é ineficiência de nossa navegação
de cabotaQem.
Nós temos um contraste claro entre a televi~o
e o cinema. O cinema brasileiro tem toda sorte
de proteção, inclusive reserva de mercado e HnanciZúnento subvencionado; a televisão não tem nenhum beneficio especial. Entretanto, as novelas
da televisão brasileira atingiram qualidade mundial, e são objeto de exportação, sem nenhuma
reseiVa de mercado. Comparemos a indústria de
eletrônica de consumo com a informática. A informática nada exporta, a não ser por parte das multinacionais que aqui já estavam há muito tempo.
Não é uma indústria exportadora; não tem competitividade, perde vergonhosamente para a Coréia, para Taiwan, para Formosa, para Ong.3pura,
para Escócia, vai perder para Espanha que está
introduzindo uma indústria de computadores mediante jolnt ventures, e uma modema indústria
de microeletrônica, através de joint ventures da
estatal telefónica com o AT and T. Perderemos
em toda a linha. O mercado interno é insuficiente
e- hão temos aCeSsO ao mercado internacional
por baixa qualidade.
A eletrônica de consumo do Brasil, que não
tem reserva de mercado, como televisores e gela~
deirà.S, atingiu qualidades bastante satisfatórias,
e agora está ficando retardado por culpa da SEI
que Mo _deixa que- os produtores aqui instalem
dispositivos eletrônicos mais modernos. A indústria de automóveis, da mesma maneira, vai ficar
atr_asada, porque a SEI dificulta a produçao, aqui,
no Brasil, por empresas subsidiárias das grandes
montadoras, da eletrônica embarcada. O automóvel braSileiro vai ficar desatualizado. Aliás,
quando se fala que a indústria automobilística
tem reserva de mercado, labora-se em engano,
porque na reserva de mercado do automóvel, o
que se fez foi proteger o produto produzido no
Brasil contra o produto importado. Mas atraíam-se
os produtores estrangeiros, convidados por Juce-

Quinta-feira 19 _;2933
lino Kubitschek para instalarem fábricas aqui. Porque õ que interessa não é a produção por brasileiros, sendo irrelevante o "umbigo" do acionista;
o que nos interessa é que a produção seja realizada no Brasil. A indústria automobilística foi criada segundo um modelo engenhoso de Jucelino
Kubíschek Chamou todos os produtores que para aqui queriam vir - eu próprio participei de uma
viagem com Jucelino mendigando a vinda de fabricantes para o Brasil. Conseguiu-se, apenas inicialmente, um ligeiro interesse alemão; depois vieram a Volkswagen, a Mercedes.Benz e as antigas
montadoras americanas transformaram-se em fabricantes. Depois vários outros fabricantes - Fiat,
Volvo- se instalaram em épocas diferentes. Nunca
houve proibição de instalação ou reserva de mercado no sentido da "lei de informática''. Havia
uma portaria do CD!, que sUjeitava os- projetas
à uma análise crítica. e o COI agiu, chegou a
agir ilegalmente, dificultando a implantação de
algumas indústrias, Hoje a situação brasileira é
tal que, mesmo que convidemos japoneses, franceses e ingleses a virem para expandir nossa indústria automobilística - não virão, porque o controle de preços destruiu a rentabilidade da indús~
tria. Mas não existe nenhuma rese!'Va de mercado
legal. Em principio, qualquer finna pode se instalar no Brasil. A proteçáo dada pelo GEIA foi semelhante à proteção que os americanos fiZeram contra os automóveis japoneses. Impuseram_ ~ptas
aos automóveis Japoneses, mas convidãram as
firmas japonesas a irem para os Estados Unidos;
e estão lá todas instaladas como empresas americanas; porque "Buy American" nos Estados Unidos significa comprar na América; não comprar
de americanos. A Toyota, a Nissan, a Honda, a
Mazda, hoje instaladas nos Estados Unidos, sá.o
consideradas indústrias nacionais com todos os
privtlégios. Mas, Sr. Presidente. Srs. Senadores,
os absurdos que permaneceram, apesar dos louváveis esforços do Senador Fernando Henrique
Cardoso, cujo eSpín"to de conciliação admiro, apesar dos louváveis esforços do Senador Nelson
Wedekin, que trabalhou incansavelmente neste
projeto e, apesar das advertências que foram feitas
pelo Senador João Menezes, cujas emendas
construtivas foram em parte rejeitadas, o projeto
contém de[eitos insanáveis. Vou citar um deles.
É o direito de cassação. Vê-se logo que a SEI
tem origem militar. Nasceu no ventre do SNI, num
conluio com Deputados de esquerda e com empresários cartoriais. O hábito de cassação de direito permanece. O artigo 11 estabelece, em favor
da SEI, o direito de cassação para cadastramentos
obtido após inúmeras dificuldades. Esse cadastramenta seria revogável ao fun de três anos. O criador de software que se interessa pelo mercado
brasileiro, faz esforço de propaganda aqui, treina
usuários, constitui um distribuidor, cadastra os
seus produtos para a comercialização, se vê em
face do perigo de, ao final de três anos, ter o
seu cadastramento cassado! Estamos entronizando aqui, cassadores profissionais, que sofrem de
umá deformação profissional. Eles são autoritários e despóticos; não admitem e não entendem
a liberdade de mercado. Qual dos Srs. Senadores
investiria na montagem de um sistema de distribuição de software impo~ad9, tr$~ndo usuários, propagandizando o prodúto, próelfrar.fctQ..u-:!_~'·
lhorar o nível da cuhura nadonal, para, ao fim
de três anos, receber uma simples notícia; ~ o
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seu cadastramento está revogado e o seu apare-

lho de comercialização tem que ser desativado.
Qual dos Srs. Senadores investiria? Faz sentido,

isso, meus Senhores? Trata-se de uma arbitrariedade absurda.
Consideremos ainda- um outro aspecto do problema. Eu próprio, no interesse de evitar a criação
de uma reserva de mercado baseada no arbítrio

do burocrata que julga - sem ter competência
para tanto - se existe ou não o similar nacional,
tomei a iniciativa de sugerir uma tarifa aduaneira.

Como o produto não é suscetivel de processamento segundo a rotina alfandegária, propus que
se criasse uma espécie de quota de contribuição,
por mim chamada de Taxa de ContribL.Jição, aplicada à venda do software importado. Criar-se-ia
um obstáculo financeiro, um desinçentivo à comM
pra de software estrangeiro. Os recursos seriam
colocados num fundo que chamei de "Procom",
para auxiliar a indústria nacional de software.
Esta merece auxílio e proteção, mas não a proteção esterilizante da reserva de mercado, que cria
cartórios, e sim, urna proteção sadia e universalmente aceita, por via de incentivos fiScais e fmanceiros.
Essa idéia de substituir a arbitrariedade dQ burocrata por um desincentivo finan_ce:!ro ao software importado, em beneficio do software nacional, foi aceita pela SEI, Asespro e Sucesu, com
uma modificação perversa: não em "substituição"
à reserva de mercado mas em "adi~ãp" ;,_ela. _
Então, temos agora urri duplõ-õl55táculo que
punirá o usuário e dificultará nossa modernização
tecnológica A proteção ao software nacional é
praticamente infmita, o que destrói a excitação
competitiva e o ânimo ino~dor.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena -:Fazendo soar a campainha.) - Nobre Senador
Roberto Campos, lamento informar que o tempo
de V. Ex' já está ultrapassado em mais de cinco
minutos e pediria a V. E'X" que encerrasse seu
pronuncimento.
O SR. ROBERTO CAMPOS -Eu pediria
a indu1gência de V. Ex', porque eu já estava inscrito
para falar antes da Ordem do Dia e, infelizmente
não tive essa oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena) Mas V. & está, agora, falando na discussão e
corno o projeto está em regime de urgência, o
tempo é limitado. Mesmo assim, a Mesa, considerando a relevância da matéria e o empenho de
V. EJc!' em discuti-la, ampliou o seu tempo, que
já se esgotou há mais de cinco minutos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, apenas para concluir, criamos então três
tipos de obstáculos: primeiro, para comercializaw
ção de software importado exige-se uma verificação de existência de similar nacional, segundo,
o software importado terá o desincentivo fmanceiro que sugeri - apenas, ao invés de a taxa
ser de ad valarem, será de até 200% ad valorem,
ao arbítrio da autoridade. Uma tributação de
200% é proibitiva e, intemaclona1mente, parecerá
escandalosa
Terceiro, Sr. Presidente: a empresa nacional
distribuidora, que for distribuir o software importado - e, infelizmente, 95 ou __99% dos nossos
softwares são importados, é o usuário que os
quer para aumentar sua produtividade - sofrerá
uma discriminação, pois terá que pagar ao Fundo
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de Apolo à Indústria Informática até 5% da receita
bruta, encargo que transferirá ao usuário.
Sr. Presidente, 5% da receita bruta pode ser
muito mais do que o lucro líquido. Há uma grosM
seira impropriedade contábil e, além disso, três
.inconstitudófl.alidades: fere-se o princípio de isonomia, porque duas empresas nacionais, uma
que venda software nacional e _outra que venda
software importado, terão tratamento discriminatório. Fere-se, também, o princípio de liberdade
do exercício da profissão. A -Constituição eStabelece que "é livre o exercício de oficio e profissão,
sa1vo as condi_ç:õ~ de capacidade Q!Je a lei estabelecer". Condição de capacidade é a demonstração
de capacidade na_quele ofício - o oficio de distribuição. Exige-se demonstração de capacidade de
um médico, ou de wn engenheiro, mediante diploma, mas não _se exige que nenhum deles se
transforme_ num~ promotor do desenvolvimento
tecnológico. O distribuidor não é um Investidor.
Um distribuidor de Volkswagen não pode ser
compelido a investir na tecnologia da Volksvagen.
Um vendedor .de remédio_estrangeiro, numa farmácia, i1ã0 Pode ser corripelido a se tornar wn
agente de promoção tecnológica. Isso viola o livre
exercício _de ofído e profissão expresso no art.
153 da CônStittiição Federal e que está repetido,
substancialmente, nos mesmos termos no projeto
da Comissão de Sistematização. Há uma terceira
inconstitucionalidade: a existência de três modali.dades de tributo sobre o mesmo fato gerador.
Há, portanto, Sr. Presidente, urna impropriedade contábil e nada menos que três inconstitucionalidades nesse artigo.
Atendendo ao apelo de V. EX', peço permissão
para explicar, posteriormente, as emendas, separadamente.
O Sr. Leite Chaves..::. Permite V. EX' um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Leite Chaves, o Senador Roberto
Campos não mais pode conCeder apartes. O tempo de S. _EX se esgotou há mais de quinze minutos.
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, o assunto é multo importante. Como votaremos essa matéria sem discuti-lã?-É melhor para o Senado não
votarmos esse projetO-e aprová-lo temerariamente. Eü gost:aifâde fazer uma observação ao discurM
so do nobre Sen_ador.
(),_$_~. ~RESIDENTE (Humberto Lucena) De acordo com o Regimento, V. Ex~ não pode
dialogar com a Mesa, mas, em se tratando, como
disse há pÕuco, da importância da matéria, permitirei que o Senador Roberto CampOs conceda
o seu aparte para que possa coricluir.

O Sr. Leite Chaves- Muito obrigado, Sr.
Presidente. _Senador Roberto Cainpos, os discursos de V. Ex', corno todas as suas intervenções
nesta Casa, são muito sérios. V. EX' é um homem
culto, muito_refletido, muito ponderado, tem posições conhecidas no País e, com o_mesmo brilho,
V. & se_ está havendo neste assunto qu_e é um
dos mais atuais em suas atenções. A Casa ouviu
V. EX' com toda a atenção. Entretanto, eu gostaria
de fazer um reparo ao discurso de V. Ex'\ porque,
do contrário, a Casa poderia ficar em estado de
perplexidade, sobretudo quando V. Ex' se refere
ao art. 11, que assegura a nu1ificação _dos cadastramentos. Realmente, isso existe; mas em duas
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sit'uações: por determinação judicial ou quando
O cidastramento de programa incida em inveracfdade, isto é, seja inverídico; quando haja erro comprovado nas informações apresentadas pelo Interessado. Então, veja V. EX que o Estado jamais
poçleria deixar de atu_ar nesse instante. De acordo
com a Constituição, não há assunto nacional que
fuja ao c_ontrole do Poder Judiciário._ E, no qu~
diz respeito- ao interesse naci_ona1, o Estado não
pàde deixar de interferir, sobretudo quando um
programa dessa natureia que implique, inclusiVe
segurança nacional, seja arruinado, tendencioso.
Desta maneira, as considerações de V. Ex- seriam
muito -mais lúcidaS se eSSa parte fOsse esclarecida,
pOrque o art. 11 é absolutamente explícito. E se
o País não permite que se fabrique sequer sa1sicha
sem que o Estado controle, como pode permitir
que progranlas sejam realizados a critério excluSiVo do interessado, sem que o interesse nacional
seja preservado através de fiSCa1ização e_fic_ai?
O SR. ROBERTO CAMPOS- Tenho impressão de que V, EX está~se referindo a um ªrti_go
diferente daquele que se discute. A minha objeção
é ao artigo 99, que diz:
'"'O cadastramento para fms e efeitOs do
art. 8? desta lei terá validade mínima de três
anos e poderá ser renovado a critério da Secretaria Especial de Informática."
O artigo a que V. EX se refere envolve violações
de lei ou vício do distribuidor de programas. O
art. 9":' é de natureza diferente: o cadastramento
foi perfeitamente regular, assim como·o comportamento do distribui doi". Apesar disso, fica ao arbítrio da SEI renovar ou não o programa de cadastramento.

O Sr. Leite Chaves concessão.

Po_rque é urna mera

O SR. ROBERTO CAMPOS - A-Constituição não prevê concessões no exercício de Veneta competitiva Isso é objeto de comércio nolmal.
Eu pediria a V. EX' para não exagerar no conceito
de segurança naciona1, que tem sido muito abusa~
do: Automação de escritório não é segurança nadortal, nem, tampouco, software de jogos. O
software para aperfeiçoar o rendimento de vaca
leiteira não é segurança nacional; o software para
dosar adubos agrícolas não é segurança nacional,
um software sobre transplante de fígado não
é segurança nacional, um software sobre planilha eletrônica não é segurança naciona1. São pouM
quíssimos os Softwares, p-ouquíssimos - somente os softwares de ordem bélica - que serão segurança nacional. E _estes, os ministérios
militares se encarregam de importar sem nenhu~
ma perturbação da SEI. Declaro, explicitãffiénte,
que nesse terreno a SEI não deve se meter, e
até agora não se tem metido. São duas coisas
inteiramente di[erentes.

O Sr. Joáo Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem,
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Concedo a palavra a V. Ex-, pela ordem.

-0 SR. JOÃO MEN-EZES- (PFL- PA Pela
ordem.) Sr. Presidente, Srs. SenCJdore~Este_ as_sun_to _sobre software é ~Jm dos mais
complexos talvez dos que passaram por esta Ca~-· Pelas forças das circunstâncias, ainda me en~
contra no segundo ano primário em relação a
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este assunto, apesar de ter-me debruçado sobre
ele.
_
O Senador Roberto Campos é- aqui quem tem
mais conhecimento técnico sobre o projeto. Mas,
o que existe é uma boa vontade de todos os Senadores, no sentido de encontrar a melhor solução
para esta lei sobre software, que é a primeira
lei sobre o assunto.
Já conversamos com a Uderança do PMDB,
com o Senador Nelson Wedekin, e estamos caminhando para aceitar várias das emendas que foram aprovadas na ComiSsão de COnstituição e
Justiça, indusive emendas de autoria do Senador
Roberto Campos. O assU:rlfO
Complexo.

esta

Peço a V. EX', Sr. Presidente, que suspenda
esta sessão dez minutos, a fim de que as Uderanças e o Sénadór Roberto Campos possam conver-

sar, para ver se chegamos a um denominador
comum e votar esta lei do software.

O Sr. Cid Sabófa de Carvalho- Sr. Presi~
dente, peço a palavr~ para ~a que~o de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Antes de conceder a palavra a V. Ex", terei que
responder ao Senador João Menezes, dlzendo a
S. EX que a Presidência entende que não há f!ec:essidade de se suspender a sessão para efetto
dessas negociações. porque estamos na fase de
discussão e há vários Srs. Senadores que querem
debater a matéria. Portanto, se suspendermos,
vamos prolongar a sessão e, talvez, prejudicar o
resultade final.
Peço, assim, a S. Ext que, juntaril.en~ com os
lideres Carlos Chiarelli, Fernando Henrique Cardoso, Virgílio Távora e o Senador Roberto Campos, enquanto a discussão prossegue, faça essas
negociações, para que possamos chegar a um
bom termo.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Cid Sabóia de Carvalho. -0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO(PMDB- CE. Para questão de ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, minha questão
de ordem, já que também pretendo discutir esta
matéria, ___~_ exata_mente para que possa soJicitar
a-V~~ essa providência que acaba de adotar.
Mas eu também discordo dessa conversação numa matéria tão importante em que retire as Uderanças aqui do plenário, já que tem sido tão escassas as presenças das Uderanças, aqui nas reuniões do Senado, que elas sejam retiradas nesse
momento em que nós temos todo interesse em
debater um problema de tanta COfl!_Eiexidade e
de tanta gravidade. Eu acho que todos devem
esperar a elucidaç~o das questões relativas à informática ã esses direitos autorais, lembrando
bem que estamos discutindo direitos autorais e
que quero me reportar sobre isso Jogo -que V.
Sr me der a pa]avra para esse fim. _~EntãO, eu faria um apelo Para que as Uderanças
ficassem aqui e viessem discutir conosco esse
problema e não deixassem esse plenário sem u~
deranças, enquanto, mais uma ~~amos dls~utir
assutos importantíssimos desasSJstldos da onen~
tação partidária. Acho que esses contatos poderão
ser feitos posteriormente, antes da votação, mas
sem interromper esses debates, que me parecem
da maior importância.
Concordo com a dedsão de V. ~. mas rogaria
que, pelo menos desta feita, contássemos com
todas as Lideranças presentes aqui no plenário
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) Tiánsmíto o apelo de V. EX"' aos Srs. Líderes.
Continua em discussão o projeto.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr.
Presidente, gostaria de discutir o projeto.
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) Antes havia pedido a palavra, pela ordem, o nobre
Senador Fernando Henrique Cardoso, Uder do

PMDB.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador-Sr. Presidente, veja V. Ex' que não temos
o dom da ubiquidad~- Vai ser difícil atender a
todas as demandas, ~porque, efetivamente, é necessário conversar sobre certos pontos técnicos.
Posso estar ausente dessa conversa e estar aqui
no plenário, mas seria mais útil que estivesse presente à conversa. Evidentemente voltaremos ao
plenário em cinco minutos, e explicaremos ponto
por ponto. É necessário, porque são assuntos que
dependem de negociações muito complexas, que
envolvem várias partes, indusive o Governo, e,
apesar de alguns não pensarem assim, em matéR
ria de interesse nacional luto para que os pontos
de vista do Ciovemo tenham vigência.
O SR. PRESIDENTE (H~berto Lucena) Concedo a palãvra, para discutir, ao nobre Senador Od Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
_(PMDB- CE. Para di~cutir. Sem revisã_o ~o_o:a

dor) - Sr.. Presjdente, chamo a atençao JniCJalmente, de gue estamos discutindo um assunto
que tem a seguinte ementa:
"Dispõe quanto à proteção da propriedade
Intelectual sobre programas para computadores e sua comercialização no País, e dá
. outras providências."
Dispõe quanto à proteção da propriedade inteR
lectual e é evidente que isso se restringe a programas para computadores e sua comercialização
no Brasil.
Em síntese, e~_télm-9~- :!:r~~n_d_o _de um assuntodlfiC.i'l1n10e que cabe perfeitamente no Título de
Direitos Autorais. Direitos autorais são de uma
complexidade tão grande que até hoje o Judiciário, apesar dos profundos estudos de CJóvis Bevilácqua sobre a matéria, tem dificuldades para a
aplicação de normas relativas aos direitos autorais.
No que se refere ao direito autoral de obra literária, a complexidade é grande. Na criação artística,
a complexidade é maior ainda. O controle desse
direito, a materializaçáo desse direito, tomar esse
direito capaz de se transformar em moeda, em
finanças, em benefícios financeiros, tudo isso t:
da maior complexidade.
Aqul riós eStamos diante, por exemplo, de wna
perigosa definição que se contém, exatamente,
no Parágrafo único do art. 1~. e peço a atenção
de V. Exfs exatamente para esse artigo, porque
contém uma definição, e se essa definição sair
frouxa, sair errada, sair exagerada, abusivamente
tecniclsta oú coisa parecida, de repente toda essa
lei estará sem sentido, porque toda ela se assenta
nesta definição. Então, notem:
"Parágrafo único. Programa de compu~
tador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou
codificada contido em suporte físico de qual-
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_quer natureza, de emprego neces~rio ~m
máquinas automáticas de tratamento da m- -formação, dispositivos, instrumentos ou
equipamentos periféricOs, baseados em téc~
nica digital, para fazê-los funcionar de modo
e para' finS determinados."
Sr. Presidente, sabe o que significa isso? Absolutamente nada, isso não significa juridicamente
coisa nenhuma. Essa definição é absolutamente
vazia, é uma composição de má redação, un:a
redação pessimamente aplicada, orações mal dtspostas, fra_ses quase que soltas e palavr~s que
iláo expressam o sentido que elas te~ ~a hng_uagem nossa, na Ungua Portuguesa. É facda~altsa~
isso e chamo atenção dos Srs.,_ porque Isso e
muito importante.
"Programa de com~utador é~ a ~~r~sã~", ~ó~
vamos proteger aqui expressoes ; se Já e dificll
ao Bi"asii que não tem legislação específica sobre
direito de imagem, principalmente a imagem sob
aspectos de uma moral psicológica. que é um
dos grandes problemas, também, do Judiciário,
o Brasil nurrca encontrou a legislação específica
sobre isso, está agora a regular "expressões".
Expressão é algo substantivo, absolutamente
abstrato. Sei que os bens em Direito podem ser
corpóreos e incorpóreas. Grãnde parte. do~ b~s
são na verdade incorpóreas, mas aqu1 nos nao
estamos tratando de bens incorpóreos,muito pelo
contrário, ri6s estamos tratando de bens corpóreos de algo materialmente existente, algo que
exisÍe e que se ajusta a máquinas, qu~, aliás -eu
não chamaria de máquinas, eu chamana de aparelhos, porque a máquina dá quase que uma idéia
de fugir desse conceito eletrônlco dos co':"putadores, um conceito primordial, e que devena levar
a outra conceituação. Então, nós estaremos tra~
tando, aqui, de garantir direitos a expressões. Programa de computador é expressão. Isso s~ toma
muitO subjetivo. Então, se V. ~ que aqUI estão
debatendo com tanta clareza o assunto, como
o Senador Roberto Campos, se todos se aprofun~
darem verão _que nós não_ e~remos _d~cl:l~~~~
aqui -eoisas-mãteriaiS;-argo- qu~-v~t Ser v~d.ido,
entregue, coisas, bens matenats nao fungJVeis _e,
talvez, não consumíveis, bens entendidos como
bens de comércio, bens de _consumo, mas, antes,
bens de comércio que estarão expostos à venda,
e, como tais, sujeitos à existência de ví~ios redil"?itórios, isto é, defeitos. Disquetes que nao poderao
·funcionar que poderão conter defeitos que impeçam o se~ devido aproveitamen~o. Mas, nós não
estamos definindo isso, Sr. PreSJdente, nós estamos definindo é a proteçâo à expressão, ·proteção
à linguagem, programa de computadores, expressão de um conjunto organizado de instruções em
linguagem natural. Esclareço que e_sta. p~l~vra
"natural", aqui, fica desprovida de sentido JUnd~co.
Natural em Direito, significa aquilo que está ligado à Natureza, mas sem a proteçâo da Lei. É
como filho natural. Aquele que é filho de alguém,
mas sem a proteção legal. Eu ctigo "ffiho legitimo" é filho também por força da Natureza, mas
tem ~ garantia do Direito. Daí a expressão "legíti~
mo" substituindo "natural". Natural é aquilo que
vem por força da Natureza, como familia natural,
casamento natural, filho natural. Quando digo pa..
rentesco natural, é um parentesco ilegítimo. Se
quero dizer parentesco com um sentido de natu..
ral, por força da Natureza, protegido pela Leí, digo
parentesco por consagüinidade, que, no entanto,
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poderá ser natural, desprovido da proteção da

Lei, ou sob a proteção da Lei o parentes_co legítimo. A palavra ''natural'', em Direito, sempre significa um fato ligado à Natureza, mas_ desprovido

da proteção da Lei E é exatamente aqui que estamos: "linguagem natural", a expressão fica abso-

lutamente frouxa, "ou codificada_, CQOtido em suporte físico". Na verdade, o suporte físico é que

vai ter a comercialização, ele é que contém a
linguagem. Se levo para uma expressão mais comum, como a comercialização de. um disco, contendo música clássica ou popular, o-disco é uma
coisa, e o direito autoral das canções que ali estão
impressas é-outra coisa totalmente inversa. O direito autoral à ''Aquarela do Brasil'' é dos sucessores do Ary Barroso. Mas há discos dO Ary Ba_rroso que são vendidos corno bens comerciais e
há os direitos sobre aqueles benS de comércio
que são bens de consumo. Aqui, por ser um pro·
blema de computador, estamos misturando tudo.
· Confundimos o objeto em si, falamos dos seus
vícios redimitórios em artigos seguintes e, ao mesroteger algo subjetivo, que é a linguagem que
vai de algum modo ser impressa nesse disquete
capaz de se reproduzir com a linguagem que contém na máquina, como se chama aqui, que- eu
chamaria de aparelho.
Chamo a atenção para essa definição, que me
parece perigosfsslma, porque mistura duas situações jurídicas absolutamente diversas: o direito
autoral, que é cobrado numa outra circunstância
bem diferente do que se comercializa, do que
se vende. Sei que estou falando num assunto
muito complexo- talvez V. Ex!6 não estejam nem
acompanhando o meu raciocínio. Mas me parece
que essa definição do parágrafo Único do art.
1? é capaz de expor ao ridículo toda a legislação
que vamos elaborar aqui, de proteção à linguagem destinada aos computadores. Temos que
nos defiriir se queremos proteger algo incorpóreo
ou queremos tratar de bens corpóreos, bens de
comércio não fung[veis, embora destinados ao
consumo.
É somente isto, Sr. Presidente.

O Sr. Leite Chaves - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador, para permanecermos dentro do
Regimento, a Presidência esclarece que a palavra
a V. Ex~ é do mesmo Partido do orador que acaba
de se pronunciar, e no regime de urgência, cada
Partido só pode ter um orador. V. Ex" falará, na
discussão, em nome da Uderança do PMDB.
O SR. LEI1E CHAVES -Sr. Presidente, terei
quantos minutos?
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) V. Ex" disporá de sete minutos e irielo.
O SR- LEITE CHAVES (PMDB- PR. Como
Líder, para discutir.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estamos discutindo aqui em projeto da mais
alta importância. Se não nos houvermos bem poderemos ser seriamente acusados.
O Senador Roberto Campos é _um homem que
.":e :.. .....·V:Veu neste campo há muito tempo;, -s. EX'
tem posição ideológica e procura falar de cátedra
sob um determinado aspecto que não Ci"'"'lc.il'l<;!ramos essencial. O País tem altos interesses nisso.
Mas, EX", quero mostrar aqui um artigC",- porque

não sei_ at~ que ponto esteve_ o Governo cons·
ciente ou não do seu Cabimento-; que n-ão po_demos aceitar: é sobre a questão da dur..,bilidade
dos direit<?~ autorais.
Sabem V. EXI's que os países subdesenvolvidos
são explorados pelo elastério do tempo em que
paga direitos autorais sobre determinadas produções. No Brasil qualquer direito prescreve depois
de 20 anos. Os cUreitos que mais resistem à prescrição são os direitós pessoaís, eles não vão além
de vinte anos. Os direitos reais vão a dez anos.
Mas quero chamar a atenção da Cãsa para uma
disposição que não podemos aceitar, que viola,
inclusive, dispos[ção- de todas as Constituições
brasileiras. É que neste projeto Exf' os direitos
autoria is remanescem por vinte e cinco anoS. Como é·que podemos admitir isto? Então, uma firma
estrangeira, mais avançada, que açlquire de terceiros, dO próprio inventor, determinado programa,
explorá-o mundialmente por 25 anos, quase uma
existência! Este dispositivo é inconstitucional.
Nem a Constituição nova admite isto. Quando
~ trata de direitos brasileiros, quaisquer que sejam, há a limitação a 20 anos. Na primeira vez
em que se trata de assunto de interesse internacional, ar são 25 anos!
Ora, Si. Presidente, as próprias locadoras de
filmes já não estão admitindo os constrangimen~
~s a que são submetidas. Hoje, pagam-se à Metro
Goldwin-Meyer direitos autorais de produções feitas há vários anos. Esta questão haverá de regulamentá-la em outra situação: Mas, neste caso, não
podemos admitir isto,_ porque é uma ignomínia.
i:: uma exploração permanente e eterna! Os programas--são feitos nos Estados Unidos, Japão,
n~ França. M~i~~ vezes, o criador é um indivíduo,
um funcionário de uma empresa, um técnico,
um rapaz inteligente. Lembrem-Se do Apple, que
foi um programa inventado por garotos desse
tipo.
No caso, terceiras pessoas concebem um-determinado programa. As grandes firmas intemacionaís- adquirem-no e passam a explorá-lo. Isso
ocorre no mUndo todo, mas, no Brasil em particUlar, fica-se pa-gando programas dessa natureza
durante 25 anos.
Os direitos autorais têm seus limites estabelecidos aOs- nfVéiS da riõrmalidade. A!'ltigamente,
o autor de um livro tinha direitos c_oncebíveis.
Autores como Do_stoievsky, Machado de Assis e
Eça de QueirOz, tiiiham -direitos que passavam
para a família durante determinado tempo. Mas
sabem V. Ex~ quaJ era o público que lia, por algum
tempo, os-livros destes autores? Era um público
extremamente limitado.
Hoje, há uma desproporcionalidade entre o invento_ e Q amplo mercado de consumo.
O art. 49 está assim redigido:
"Fica assegurada a tuteJa dos direitos relativos-aos programei-s de computador, pelo
prazo- de 25 anos, contado a partir do seu
lanÇamenfu em qualquer país.
§ ]9 A proteção aos direitos de que trata
esta lei independe de registro ou cadastramenta na Secretaria Especia1 de lnformátiça."

Vti· :·Ti V. Ex~' é um abuso! Nem o direito de
propriedade alcança esta proteção.
Quero chama.r a atenção do Senado, para este
aspecto porque este projeto não ser~ aprovado,
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pelo menos com a minha permanência em plenáJjo. Porque desta forma virá favorecer apenas os
titulares_c:los programas de origem externa. Então,
Q País passaria a ser um instrumento de servidão.
Nós seríamos, durante 25 anos, dependentes desses direitos absurdos. E esses direitos não s_e revertem em favor dos criadores dos programas
e sim dos que o adquirirem por compra, às vezes
a preço vil.
Volto ao art. 11. O Senador Roberto Ca.mpos
é um homem inteligente, está discutindo o assunto aqui com limitaçãó de prazo, é certo. Preparou-se, todavia, para isso. Mas S. EJc'l não foi muito
correto comigo, porque é realmente o a_rt_.__11 que
estabelece a questão da nulificaão dos efeitos dos
programas comprometidos - , diz o art. 11:
"Será tomado sem efeito, a_qualquer tempo, o cadãstramento de program~:
1- por sentença judicial;
II- por ato administrativo, quando comprovado que as informações apresentadas
pelo interessado, para instruir o pedido de
cadastramento, não são veridicas."
Quer dizer, quem pode proteger o mercado
é o Governo através do ato aç!ministrativo, que
é mais eficaz, para proibir pi"ogramas viciosos,
inveridicos.
· _"
De forma, Sr. Presidénte, que a Casa tem que
refletir sobre este assunto, sob r~ este e- 65 C:Jemais
constantes do projeto. Quero dizer a V. Ex!' e à
Mesa que esta matéria não passará, po~que h~e
rei de pedir verificação de qu~rum. Nao adrmto
que uma indignidade destas seJa aprovada na Casa. Nunca asseguramos à criatividade nacional
um direito de fruiçao por 20 "imos. A primeira
vez que aparece aqui projeto Visando à -pfoteção
do software dá-se-lhe wna proteção de 25 anos,
o que s6 beneficia grupoS internacionais q_ue vivem explorando a miséria e o subd~senvolVImen
to dos países atrasados.
_~ ..
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tranCJl:l!hzem-se porque,_ com o meu vqto, este profe to
não será aprovãdõ.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, para discutir o projeto.

O SR- JAMIL. HADDAD (PSB - .R.!. Paia
discutir. Sem revisão do Orador.)- Sr. Pr"esidente,
Srs. Sertadores:
:________ _
Tem sido muito discutido o aspeCtO- -técniCo
deste projeto de alto interesse na fase de final
de sécUlo XX. reladonado com prOblema de computação·.
Sr. Presidente, já havia declarado anteriormente
em aparte ao nobre Senador Mansueto de Lavor,
nesta sessão, que me causou estranheza, ontem,
chegando à minha residência, estafado de wn
dia de duas reuniões na Comissão de Sistematização e, querendo relaxar, liguei a televisão e
vi S. Ex', o Embaixador dos Estados Unidos, falando e confirmando retaliações às nossas _exportações, relacionadas com o problema da votação
~ _"
.
deste projeto.
Sr. Presidente, existe algo estranh.o•. hoje~-iei8~
clonado com as finanças e com quem as administra neste P<;~ís. O nobre Ministro da Fazenda,
por várias vezes, estev_e_ nesta Casa, bem como
o Sr. Presidente do Banco Central, que esteve
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por duas vezes, numa semana, todos declarando
que havia um estudo sobre a viabilidade da conversão da dívida externa em_ capital de risco, mas
que a
tomaria dência da evolução desse
entendimento. E já existe um projeto de decisão,

casa

aprovado, de autoria do nobre Deputado Paulo
Ramos, para que a Assembléia Nacional Constituinte debata e vote esse projeto de resolução
no Plenârio da Assembléia Nacional Constituinte.
O Conselho Monetário Nacional, no entanto, on~

tem, resolveu baixar uma instrução, tra:nsfonnan~
do parte da nossa dívida em capital de risco.
Sr. Presidente, há uma desnacionalização total
da noss:i economia neste momento. Voltamos
ao FMI. Vamos deixar de bazófias, vamos deixar
de mentiras, porque a rea1idade é a seguinte: já
estamos sendo monitorizados pelo Fundo Mone-

tário Internactonal que foi quem impôs a contenção dos_salários, para tentar diminuir a dívida interna do nosso País.
Como já disse, Sr. Presidente, qual a moral do
Conselho Monetário Internacional que dá 50 bilhões de dólares à TRANSBRASIL e acha que
isto não c:ausa inflação? As últimas opções do
Conselho deram recursos a algumas empresas
em situação falimentar, empresas privadas, que
são defendidas com veemência nesta Casa. Não
somos, absolutamente, contra as empresas privadas, mas que elas sejam geridas pelos seus recursos ou pelos recursos dos bancos privados. Quando as dificuldades ocorrem, o Banco Central, com
o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte,
é que resolve o problema. Aí a dívida é socializada.
Só aceitam o socialismo e aceitam de muito bom
grado, neste caso, nessas situações falimentares
das empresas privadas.
Sf. Pie.sidente, o projeto em votação é de grande importância. O nobre Senador Roberto Campos declarou que o soft para brinquedos, para
jogos, não é segurança nacional, mas são segurança nadonal sim, os projetas deste País dos
diversos Ministérios; são segurança nacional os
problemas de fmanças deste País, é de interesse
e segurança nacional o problema estratégico deste País. No entanto, garanto, temos a certeza e
sabemos que os Estados Unidos não admitem
que um centímetro, em termos de soft, seja concedido a outro país dentro dos Estados Unidos.
Sr. Presidente, defende-se o capital nacional?
Não,
No entanto, a grande política do capitaJ interna~
cionaJ existente nos Estados Unidos não impede
que haja nos Estados Unidos. neste momento,
uma dívida externa maior do que a dívlda externa
do Bras~ juntamente com Argentina e México.
Hoje os Estados Unidos estão c::oni uma dívida
para com o Japão, em termos· numéricos, se não
me- engano, da ordem de 140 bilhões de dólares.
Sr. Presidente, como-conseguir ressarcir ou diminuir esse débito, essa dívida externa, que provoca a dívida. interna? Aumentando osjuros da dívida
dos países devedores, através da rede privada
bancária americana.
Sr. Presidente, considero este projeto de 9rande
interesse para o nosso País. T einos qlf~defender
o que é nosso. Somos xenófobos, mas não aceitamos voltar a ser colónia.
Peço, então, aos Srs. Senadores que - sabedores que somos do trabalho desenvoMdo pelo
nobre Senador Nelson Wedekin, para nos apre-
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sentar este substitutivo ora em discussão atentem
para as necessidades reais do nosso País, acima
de tt.Jdo, não só em termos de segurança nacional
çomo também em termos de proteçào à indústria
na<:ional.
Eram- estas, Sr. Presidente, as considerações
que queria fazer, neste momento, a respeito deste
polêmico assunto ora ·em diScussão.
-O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Continua em discussão o projeto e as emendas.
(Pausa)
Não havendo quem pe.ça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, c::om a apresentação
de emendas, e estando a proposição em regime
de urgência, os pareceres sobre as mesmas serão
proferidos imediatamente.
Em fac_e da ausência dos Srs. Lideres, inclusive,
dos Srs. Relatores, para negociação em tomo do
assunto, suspendo a sessão por dez minutos.
Está sUspensa a sessão.

(Suspensa às 12 horas e 22 minutos, a
ses:;go é reaberta às 12 horéiS e 34 minutos.)

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está reaberta a sessão.

Solicito ao nobre Senador João Menezes o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre
o Substitutivo do Relator, Senador Nelson Wede~
kin, 'e as Em'endas de n~" 8 a 26 de Plenário.
Com a palavra o nobre Senador João Menezes.
SR- JOÃO MENEZES -

(PFL -

PA. Paro

emitir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou bastante esperançoso, para chegannos
a um ponto de convergência na discussão deste
assunto, que envolve matéria da maior complexidade e do maior interesse para o nosso País.
Da reunião que agora tivemos, ficou estabe-lecido e combinado mais ou menos que vamos
dar preferência à votação do substitutivo apresen~
tado em plenário pelo Senador Nelson Wedekin,
com a aprovação das seguintes emendas da Comissão de C~:mstituição e Justiça e as outras alterações a que me vou referir. Então, no projeto
que vai ser votado será indu\do o seguinte:
"§ 3Q fica~,stipuladooprazomáximode
120 dias concedido à Secretaria Especial de
Informática- SEI, para manifestar-se sobre
o pedido de cadastramento de que trata este
artigo, contado a partir da data do respectivo
protocolo."

Fica incluíd<? também o seguinte artigo:
"Art- 23. Importar, expor, manter em depósito, para fins de comercialização, programa de origem externa não cadastrado."

E mais, as emendas aprovadas na Comissão
de ConstitWção e Justiça relativamente ao prazo
em que o Poder Executivo deverá regulamentar
esta lei; prazo de 120 dias a contar da data da
sua publfcação.
Quanto ao projeto do S_enador Nelson Wedekin,
estabelecemos as seguintes alterações relativamente ao art. &',letra b, que diz:
"ao investimento pela empresa nacional
que comercialize programas de computador
de origem externa, de quantia não inferior
a 5% (cinco por cento) da receita bruta odgi~
nária dessa comercialização, no Fundo Espe-
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cial de Informática e Automação, Subconta
"'Pro9ramas de computador", de que tratam
os arts. 15 e 16 desta leL Suprima-se."'

Esta letra b foi retirada, extirpada, ficando fora
a obrigatoriedade de fazer esse desconto na receita bruta ou líquida. Não fica nenhuma disposição
sobre o assunto.
art. 9' diz,

o

"O cadastramento, para os fins e efeitos
do art. 89 desta lei terá validade mfnima de
3 (três) anos e poderá ser renovado, a critério
da Secretaria EsPecial de Informática- SEI,
observando o disposto no § 29 no citado artigo."
Este foi substituído.
Quanto a este art. 99 _ficou combinado o seguinte:
..0 cadastramento, para os fins e efeitoS- do art. ao desta lei, terá validade mínima
de 3 (três) anos, automaticamente aprovado
pela SEI e com o pagamento da taxa a que
se refere o artigo."

O Sr. Roberto Cantpos- Permite-me V. EX
um aparte?
O SR. JOÃO MENEZES- Pois não, nobre
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Nobre Senador João Menezes, com a permissão
do nobre Senador Roberto Campos, V. Ex" não
pode ser aparteado, porque está proferindo um
pareCer.
Pediria ao nobre Senador Roberto Campos que
se reseNasse a comentar o parecer de V. Ex" no
encaminhamento da votação.

O Sr. Roberto Campos -Pois não!
O SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente,
como era um esclarecimento, talvez fosse mais
útil que S. Ex" falasse.
Diz o art. 11 do Substitutivo:
"Art. 11. A Secretaria Especial de Informática- SEI, dec::idirá s_obre os requerimenw
tos de cadastro no prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias, a partir da apresentação
das informações completas para sua análise.
§ }9 Exaurido este prazo, o requerimento será tido por aprovado, nos termos em
que for formulada.
§ 29 A formulação de exigências ou o
não-atendimento satisfatório destas, suspen~
de o decurso de prazo antes referido."

Isto foi retirado completamente, porque perma~
neceu o dispositivo aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Ficou mantido o art. 17, que estabelece a quota
ad valorem, observado o percentual máximo de
200% devendo:
" ...o percentual máximo reduzir~se-á para
150% (cento e cinqüenta por cento), concluído o primeiro qOinqUênio, e para 100%
(cem por cento) concluído o segundo qüinqüênio, respectivamente, _da entrada em vigor desta lei.
Parágrafo único, Os percentuais serão fvca~
dos por classe de programa de computador,
coriforrne tabela a: ser aprovada pelo Canse-
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lho Nacional de Informática e AutomaçãoConfm, levando~se em conta o desenvolvimento da capacitação tecnológica nacional

em informática e as necessidades do usuário."

Diz mais, as Disposições Geriils art, 30;
"Será permitida, mediante a prévia anuência da Secretaria Especial de Informática -

SEI. a importação ou .o internamento, conforme o caso, de cópia única do programa de
computador, destinada à ublização exclusiva
pelo usuário final."

---

-

Propomos a seguinte alteração:
"Será permitida a importação ou o internamento, conforme o c.aso, da cópia única do
programa de computador, destinada à utilização exclusiva fmal pelo usuário _final, cabendo
a esse o pagamento da quota estabelecida

noart.l7."
Foram estas as

modificaçõ~

introduzidas no

substitutivo com as quais, iuntas com as da Comissão de Constituição e Justiça,_e aproveitadas
as emendas e sugestões do Senador Roberto
Campos, chegamos a este ponto de convergência; espero que o Senado possa aprová-lo, a frrn
de darmos a primeira lei do software.
É realmente, um fato importante na vida comercial, econômica e financeira do nosso Pais. E ~
peramos, com isso não s6 ~stal;!elecer proteç~o
nacional ao software, como também não fecharmos as portas para que o software possa progredir todas as veres que for necessário buscar re<:ursos fora. Sr. Presidente, com parecer favorável
ao substitutivo, com a aprovação das emendas
aprovadas nas Comissões de Constituição e Justiça e as emendas da concordância hoje firmada
com a presença do líder Fernando Henrique Cardoso e do Relator de Plenário do Substitutivo,
Senador Nelson Wedekin. Nosso parecer é contrário a todos as outras Emendas conforme ficou
acordado.
Era esta a explanação que eu tinha que fazer,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Com a palavra o nobre Senador Nelson Wedekin,
para emitir parecer sobre as emendas de plenário.
O SR. I'IELSOI'I WEDEKII'I (PMDB - SC.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presideilte, Srs. Senadores:
Apenas reitero o que observei na sessão anterior, de que esse substitutivo é o resultado de
amplas. sucessivas e até exaustivas_ rodadas de
entendimentos e negociações. A ú1tima dessas
rodadas de negociações e entendimentos se deu
há pouco com os Senad.ore~ Virgilio Távora, Carlos_Chiarelli, João Menezes, Roberto Campos, Fernando Henrique Cardoso e esSe Relator,
Do nosso ponto de vista, pelos entendimentos
que mantivemos nesse exato momento, há dez
minutos, estamos de acordo com todas as formulações feitas pelo Senador João Menezes. É claro
que existem outras emendas, emendas que de
um modo geral, visam corrigir algumas distorções, falhas, lacunas, desse projeto, e que serão
a tempo e hora por mim observados.
A minha proposição é no sentfdo de que se
agilize a discussão desse projeto, que desde logo
possamos analisar as emendas_ que estão na Me-

sa, emendas que estão em elaboração - pelo
menos uma dela,s é de_ autoria do nobre Senador
RobertO- Campos - e que com a aPresentação
dessas einendas, com o exame dessas emendas
por mi111, Refafcir de mérito, possamos avançar
na discuss~Q. É muito mais importante que analisemos emendéJ a emenda, proposta a proposta,
muitas delas já foram- devidamente contempladas
no meu substi_Mivo, outras eu, com toda certeza,
contemplarei agora, c:omo resultado desse último
entendim~nto; e, ;;tp flnal do e:xame, de emenda
-a emenda, com certeza nós teremos, afinal, o
projeto pronto.
Para primeiro enfoque, eu diria a V. Ex" e aos
demais-Senãd_ores isso.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Completada a instrução da matéria, passa-se à
votação.
Votação da Emenda n9 7 (Substitutivo), que
tem preferência regimental.
" OSR. VIRGÍUOTÁVORA-Sr.Presidente,
peço a palãVra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador
-Virgílio Távora.

O SR. VIRGIUOTÁVORA (PDS- CE. Para
-encarriinhar a votação.) -Sr. Presidente e Srs.
senadOres:-- ·
O que tínhamos a dizer era longo- e fastidioso.
Vamos procurar ser o niã.iS sintético possível. Todo esse impasse na Lei de soft pode-se traduzir
numa frase: estamos colhendo a tempestade dos
ventos que semeamos.
Em outubro de 1984, aprovada que foi a chamada lei de Informática, que melhor seria congnomjnada. "Lei lndustri~ da Informática", entre
os seus artigos constava o art. 43, justamente
o_ inciSo referente ao soft, que seria objeto de
uma legislação _especial. Fiéis a esse predicamento, em dezembro do mesmo ano, calcado em
estudos da SEI, da Assespro, da Abicomp, da
Sucesu, e dás tnuitas, f~qüentes e inumeráveis
reuniões qu_e o Senador Carlos Chiare\li havia tido
com esses órgãos, das de<;:isóes de então, senlpre
êonflitantes entre as necessidades e as ambições
de uma entidade e de outra, apresentávamos,
c_om o placet da SEi, o Projeto n~> 260 que, infelizmente, graças à ação do antigo Governo e do
atual, dorme placidamente nos arquivos do Senado.
Ná ~peca, não teríamos tido esse corre-corre,
_não teríamos tido essas pressões, essa -sitUaÇão
inteina.cionalque nos faz, hoje, de um lado, apoiar
um projeto cuja qualificação vamos nos escusar
de dar e, de outro lado, esbarrar com a necessida
de _da afirmação de independência desse País.
Ficamos, portanto, num dilema que as pessoas
que querem bem a esta Nação enfrentam com
muita dificuldade. Vamos dã:er, com todas as letras: a paciência beneditina do Senador Nelson
Wedeki_n, c;om a compreensão do Senador Robe_i:to Campos, a intervenção do Senador Feinando H~nr_ique Cardoso, nossa própria, para não
ser injusto com aqueles que _rnais trabalharam,
fora o üder João Men~es, dá como resultado
um substitutivo que não _é bor:n, rnas, não podia
_s~_melhÕr, fruto do projeto originário.
Foram meses de trabalho. E dirão, aqui: "Se
o Senhor '1ChªY<lJâo ruim, por que apresentou
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tantas emendas"? Não somos criança, sabemos
que mais dias, ou menos dias,_selia
-aprovado. E, se Í1ão fofa esse trabalho de ãperfei,o;;;~~m~nto, consagr~r-se-ia aquele monstrengo
que veio_ da Cãinara. Algumas das pessoas que
lá trataram do assunto, dúvidas t.emos. se alg\Jrnll
vez na vida souberam o que era um soft.
RaZão por qUe tOdas as emendas apresentadas
plenário, ·permitimo-nos ler uma delas~ na sua
j~Jstificação, iÍwanavetme-nte, começam COm essa
declaração:
g~beríamos

em

"Em princípio, somos contra o Projeto n9
024/87, oriundo da Mensagem do Poder EJ.ce-

cutivo. Nossas idéias sobre o regime jurídico
para o soft estão consolidadas em Projeto
n'1260, de _1984, até boje inexplicavelmente
parado naS Comissões Técnicas desta Casa.
Ante a iminêm::i~ de votação pelo Senado
daquele, é dever nosso, de consciência, pelo
menos procurar aperfeiçoá-lo, daí a iniciativa
em questão."

Srs. Senadores, Isto significa uma dedar_~ão
de princípios. Não somos a favor do regime de
direitos autorais adotado pelo Governo brasileiro,
recuando cta sua posiçáo anterior. Não vamos,
como oposicionistã,-dizer que_ isSo" (oi mercê de
pressões ex:ógenas. Mas _onde há fumaça, sempre
houve algum fogo.
O projeto original da SEI, que com modificação
-encampãtn.os, não tínhamos a menor dúvida que
era, cortados todos os excessos autoritários daquele órgão, o que melho( Satisfazia aos interesses
brasileiros.
Queremos dizer que as tempestades a
nos
referíamos, foram justamente oriund~s dos ventos
.semeados pelo Governo anterior e pelo atual, e
nos explicamos em duas palavras: o projeto apro-vado pOr este Congresso, da Lei de Informática
-suspeito somos "" falar, por ter sido s~u Relator
- era um projeto muito bom, que representava
aspirações, se não da to~lida.de, mas da quase
totalidade do povo brasileiro.
Mas vimos fé púnica, traindo compromissos
assumidrn; em nome do Poder Executivo pelo
s_r. General PaniiQ Venturini ao qual estava subordinada_ a: SEI, Secretário-Geral que era do Conselho de Segurança Nacional e do_ Sr. Coi'QD_el Edison Dyts, que geria aquela Secretaria; o Executivo
legislou pelo veto, coisa até então inexistente dt<;n~
tro 9-e todo o sistema _legislativo brasileiro.
O mal de tudo isso, o mal de todas essas encrencas, o mal dessa bri_ga que hoje aparece coin
todo esse contorno de escândalo, do MS DOS,
é oriundo principalmente do fato terem acabado
com Cü_NlN - o CONIN hoje não existe mais
na práti_ca. A idéia bástca que norteou a Lei _de
Informática é que o Congresso Nacional e um
Conselho de Ministros e representantes dos setores da área, presidido pelo Presidente da Repú~
bJica, dent,ro_da~ diretrizes gerais_ que o Congresso
_bosquejara do Plano Nacional de Informática, sus~
tentado por um Fundo Nacional de Informática
-também vetado- traçaria e decidiria as gran~
des questões oriundas da interpretação da lei, em
que protegida a empresa· nacional da sua execu~
ção, cabendo à SEI ser sua secretaria executiva.
Quando, há dias para grande orgUlho nosso, fes-tejávamos os três anos da promulgação dessa
lei, i1ão nos_ furtamos diante de tq~os os. inte_res~
sados, inclusive de representantes da SEI, di;er

que
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isso -

e aqui é um dever de consciência tomar

a repetir a V. Exf"'. Então o que é que viinos?
Vunos uma- deformaçãõ completa, de urna bela
idéia. V. ~ podem crer em PD - Pesquisa e
Desenvolvimento -

sem haver um fundo que

forneça os recursos neceSsários para tal; um fundo estável, um fundo cujos recursos não vão depender do bom ou mau humor do detentor do

Tesouro Público-mómeôtâneo? Até hoje em_
1987, o CongresSo pode àizer <iue tomou conhe~
cimento de algum acompanhamento do PLANIN,
quando Já era uma das vigas mestras desta política que implantávamos.

Orgulhamo-nos de muito bom resultado que
essa política teve no desenvolvimento da nossa
indústria; mas não poderíamos dizer a mesma
coisa em tecnologia. E por quê? Porque tecnologia exige, para o seu desenvoMmento, recursos
e esses recursos foram tirados. Quanto ao soft
da mesma maneira; lei houvesse anteriormente,
não teríamos essa miríade de cópias piratadas
por aí afora, não teríamos, cada um de nós, quando no exterior e tendo adquirido a1guma evolução
tecnológica que seja na área de sua proftssão
se transformado, involuntariamente, num contrabandista porque o que é o soft? A maioria das
vezes, um simples disquete em que está descrita
uma operação cirúrgica, um novo cálculo matemático, um projeto para algo da sua profissão
-você seja arquiteto, seja engenheiro, seja dentista, seja véterinário, dele precisa fazer uso.

Ao dar o voto favorável ao projeto substitutivo
do Senador NeJson Wedekin, a par do elogio que
fazemos a S. ~ pela paciência e compreensão
e, ao mesmo tempo, pelo espírito até de humildade que tem ao tratar destes diferentes problemas, queremos deixar bem claro que várias das
emendas por nós apresentadas exprimiram idéias
da ASSESPRO e da SUCESU principalmente, que
forrnam um corpo dentro daq_uela peça legislativa.
Não encampamos a idéia geral ao projeto, como
o ótimo é inimigo do bom e algo tem que ser
votado nesta Casa a respeito de software - e
não temos ilusão de que, no fim, seria votado
mesmo se não houvesse contribuição de parte
daqueles que divergem do _Rrojeto inicial de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República,
aquela monstruosidade a ele damos nosso voto.
Assim justificamos perante a nossa consciência
a contribuição dada e o seu que neste momento
pronunciamos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Para encaminhar a votação, concedo a_ palavra
ao nobre Senador Carlos ChiarelJi.
O SR. CARLOS CHIAREW (PFL - RS.
Para encaminhar.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
Não creio que seja necessário, a esta altura,
maiores delongas a respeito da matéria. Oiga~se
que ela já mereceu uma ampla discussão nesta
Casa. Diga-se que já a C~inarã produziu, sobre
o projeto do Executivo, um substitutivo que nos
veio sob a forma de projeto aprovado.
Louve-se o trabalho do Relator, Senador Nelson
Wedekin, e o interesse de tantos Senadores, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, do
Relator Senador João Menezes, que através de
negociações árduas e continuadas viabilizaram
fórmulas que foram aproximando um entendi-

menta. E teliho a convicção, Sr. Presidente, de
que -neste. momento se não temos o projeto ideal
e, não tínhamos a pretensão de tanto - temos
uin projeto bem melhor do que o que veio do
Executivo e substancialmente mais ajustado, moderno e hábil, do que aquele que veio da Câmara
dos Deputados.
Gostarlá ãpenas de lembrar que toda essa dlscussão Se drcunscreve: quando se fala em elaborar uma lei sobre software, na verdade, se trata
da básica proteção ao dlreito autoral, que ganha
um contamo novo por se tratar de um direito
autoral sobre matéria absolutamente moderna,
sobre a alma das ferramentas dos tempos atuais
e dos tempos futuros, sobre a criatividade humana
inserida nas gr~ndes máquinas que, de certa maneira, têm capacidade criativa, repetitiva e até
mesmo projetiva.
Essa é a lei que estamos votando. É a lei do
direito autoral dos tempos atuais, qUe tem uma
cara.cterística peculiar e aí, talvez, a necessidade
de certas incursões dubitativas no campo jurídico,
que motivaram algumas ponderações de eminentes colegas nossos. A lei é sobre direito autoral,
mas é também SÕbre estratégia, fórmula e regramenta de atividade comercial
O programa de computador, o software, na
verdade, merece proteção como algo que se exprime em funça:o da criatividade da pessoa no
campo do direito autoral, mas é um bem claramente destinado, em circunstâncias _usuais ou
majoritárias, a um processo de valia clara material,
na condição de bem econômico ao mercado co~
merda!. E por isso que a lei tem essa quase tipiciw
dade hídrica; é fundamentalmente uma lei de dupla abrangência. Não pode ser apenas enfocada
sob a óptica histórica do direito autoral - ainda
que também o seja- e não pode ser comparada
a uma regra do Código Comercial, como um bem
comercial, como um bem económico, destinado
à comercialização, como o tínhamos e o temos
conlo decorrência da tradição das regras comerciais. Esta é a nova característica.
Por isso que nós- e neste particular, Sr. Presidente_- enfatizamos essa manifestação. O Brasil
está tomando uma iniciativa extremamente ousada, ainda que absolutamente necessária e indispensável. Estamos nos atrevendo, corajosamente,
mas, indispensavelmente, a regrar o software.
Muitos e mwlos países que o empregam, ou por
temor ou por expectativa das mudanças que são
normais nesse processo arrojado e célebre do
mundo do processamento de dados, preferem
deixar, de certa forma, livre ou ao sabor das cir~
c::unstàndas, esSa mecânica que induz o mundo
da informática.
Nós, por razões inclusive de necessidade estra~
tégica; nós, em razão de uma indóstria nascente
e um processo crescente de criatividade no mun~
do dos programas; nós, pela nossa condição de
Pais do Terceiro Mundo mas, ao mesmo tempo,
o País inserido, de maneira valiosa. no mercado
mundial da [nformática,. temos a necessidade de
tomar essa iniciativa e correr o risco de tomar
ess~ inic;iatiV~:I:_~~ decisão que hoje o Senado está
tomando é- àas de maior repercussão que já tenha
tomado nos óltimos tempos. Basta que se olhe
a repercussão, o significado, a importância não
apenas do mercado de_ software, que é pelo menos quatro vezes maior do que o mercado de
equipamentos, mainframe, de máquinas. Veja-se
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só essa correlação; veja-se a importância estraté~

gica para o Brasil de estar habilitado e em condi~
ções de .disputar esse mercado; veja·se a signifi~

cação do nosso desenvolvimento tecnológico e
da capacitação dos nossos recursos humanos.
O Brasil predsa regular a matéria, mas veja que
o Brasil, ao regulá~la, está tendo com ela necessários intercâmbios, mais ou menos conflitantes
e conflitivos, com nações com as quais mantém
intercâmbio comercial.
Estamos decidindo soberanamente sobre essa
matêria. As circunstâncias históricas nos deram
um hiato que foi preenchido por fatos da maior
importância. Começamos a discutir esta matéria,
na semana passada, aqui em Plenário, e entre
aquela sessão e -a de hoje, que é a da decisão,
da deliberaç!o, tivemos a adoção, pelo Governo
dos Estados Unidos, de medidas de retaliação.
Por quê? Razões decorrentes de interesses que
se chocam no campo comercial da nossa política
de proteção aos programas de computador e pela
política das empresas multinacionais, com capi·
tais basicamente sediados nos Estados Unidos.
Hc.-uve, no meio do processo, um pouco como
na poesia de Drummond de Andrade, "no meio
do caminho tinha uma pedra", E a pedra foi a
retaliação. Mas nem nos devemos tomar agressivos com uma resposta contundente por urna
lei que deve ter duração que presumo valiosa
e continuada; nem devemos fazê-la instrumento
de agressão; nem devemos recuar daqueles pontos básicos que entendemos indispensáveis para
a defesa dos interesses nacionais. E foi isso que
se buscou.
E. nessa lei, que é ao mesmo tempo direito
autoral e regramento de atividade comercial, o
que consta? Prazos e condições. Consta também
a interferência do Estado, do poder público, mas
uma interferência que visa, fundamentalmente,
estabelecer _uma política nacional que nos habilite
a um desenvolvimento tecnológico, harmônico
no qual o Estado tem parcela. se não majoritária,
pelo menos decisiva. Consta também a neces~
sidade de que nós possamos efetivamente, atra·
vés de mecanicas_ e mecanismos de ~:ontrole no
comércio e na industrialização, não sair do campo
da realidade pragmática, nem criar mercados artificiais que não correspondam à realidade numérica e efetiva.
É isso que dispõe a lei. Estabelece controles,mas não avança no campo da burocracia; estabelece mecanismos de presença do poder público,
mas não evíta a liberdade de iniciativa. Mas do
que isso. visa a importância prioritária, para que
nós possamos continuar estimulando a capacidade criadora do produtor e da produção nacional. Mas não cria xenofobias, nem implica em
vedações que nos colocariam como ilha isolada
no mundo das relações indispensáveis, quer políticas, financeiras, comerciais e tecnoJógicas.
Por isso, Sr. Presidente, por ser ela uma lei
que nos parece, à luz de todo o trabalho feito,
resultado de tantos entendimentos e de tantos
interesses aparentemente irreconciliáveis, mas
que terminaram canalizados por via da negociação politica, e só a negociação política seria capaz
de passar por cima de mainframes, bits~ terrni~
nologia estrangeira, processos modemizantes, só
a negociação política poderia encontrar não a f6rmula perfeita, mas a fórmula que, no meu modo
de entender, evita a possibilidade da obsolescên-
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da do isolacionismo e evita, por outro lado, a

dependência do processo criador externo que nos
inviabilizaria a autonomia e o desenvolyim~nto
tecnológico.
_
Estamos perante um substitutivo enriquecido

por emendas de tantos Senadores desta Casa,
produto atê de divergências que nascem no plano

ideológico para não falar no plano pragmático,
mas até no plano programático, mas conseguimos c:ondliá-las, sem que tenha_ havido para isso
prejuízo do texto e baixa da qualidade e falta de
opçrtunidade nas normas definidas.
É por isso, Sr. Presidente, que, como Uder do

Partido, encaminho favoravelmente à aprovação
do substitutivo do Senador Nelson Wedekin com
a adoção das emendas que já foram acordadaS,

porque negociadas e colocam q_lei nos termos
adequados.

suas complexidades, e que enfrentou estudos profundos sobre direito da imagem, que é mais com_plexo do que Isto. Então, vi.olento~me um tanto
quanto intelectu'!lmente para dar meu voto favow
rável; mas manda a disciplina partidária que assim
procedi!', e, neste encarninbª.mento, que fiq!Je nos
Anais da Casa esta explicação, como ressalva pela
minha condição de participante no magistério superior do ensino do Direito, Sr. Presidente.

_ O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Peço_
a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre líder do PMDB, S~
nador Femando Henrique CardoSo; para encaminhcrr ~ votação,

(PMDB - CE. Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
J:: indiscutível a premência em que se encontra
o Brasil em se tratando de Informática. É uma
situação dificil e, por que não dizer, até vexatória.
Não gostaria de verificar a ocorrência da votação, sem registrar, ao mesmo tempo, o pensamento que tenho sobre a matéria. Chariio a atenção, por exemplo, de que direito autoral, como
o próprio nome diz, é direito incorpóreo. Estamos
diante de um bem incorpóreo, ao passo que o
aspecto comercial refere-se a bem corpóreo, bem
de comércio, bem coisa economicamente cosiderada para ter o mame de bem; e por ser de comércio, destinado à venda, ao consumo. Então, estamos fazendo nesta lei uma passagem um tanto

O SR. FERl'IAI'IDO HEI'IRIQUE CARDOSO (PMDB- SP. Como Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dó orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores: __ _ __ _
Nã~ é a primeira vez que a Uderança do PMDB
se rilanifesta sobfe o projeto em pauta. Da outra
vez que aqui falei, mostrei que havia, da parte
da Uderança do PMDB, a disposição clara e inequívoca de discutir sem pressa e com seriedade
a lei do software.
Circunstâncias ~~mas, já referidas pelo Senador Carlos Chiarem, tomaram aind;;, mais urgentes
uma de_finição do Senado. Mas, não é por- isso
que hoje estamos votando a: referida-lei, porque
já havia uma sessão marcada quando houve como tOdos sabem - ameaças de retaliações
por parte- ao- governO americano a decisões do
Governo brasileiro,_ O Senado -vai deliberar, sobe-ranamente, sobre esta n1atéria. A decisão de que
negociássemos, ponto por ponto, deriva da concepção que todos ternos da importância e da
novidade desta matéria, assim _çomo ao fato de
que hoje estamos num processO de democratização que requer a devi® consideração devida
às opiniões, não apenas dos Partidos, mas às indi-

quanto extravagante de situações subjetivas incor-

viduais. Nunca__aplicamos aqui o chamado siste-

póreas para normas de comércio, para normas
corpóreas. Quando reguJamos o direito autoral,
regulamos 'lidos redibitórios, como pode ser visto
no art. 15, quando dizemos: "Os SU<!essivos titu1ares dos direitos relativos aos programas e a sua
comercialização respondem solidariamente perante o usuário, durante o prazo dos contratos
de licença, pela qualidade técnica adequada, bem
como pela qualidade da ftxação ou gravação".
A que estamos nos referindo, aos direitos autorais,
ou aos veículos dos direitos autorais àquilo que
contém o direito autoral? Se fosse um diSCo comum , estaríamos nos referindo ao dir_~ito do
compositor, ou estaríamos nos referindo à fábrica
de disco, ao produtor do disco, à qualidade da
matêria empregada ao n[vel de gravação de ftxação daquilo que se originou na criação de alguém,
e essa criação é que é o direito autoral.
Há, portanto, Sr. Presidente, aspectos esdrúxulos. E se não fosse Professor de Direito, não
estaria dando estaE "::Aplicações. Vou seguir a minha Liderança porque sou homem_ que tenho disciplina e, acima de tudo, disciplina partidária. Vou
seguir a orientação da Uderança; mas que fique
nos Anais essa observação de um Professor de
Direito que conhece multo beni Direito Comercial, que conhece muito bem direito autoral e

ma do rolo compressor. A Liderança do PMDB
jamais_ aprovou aqui o que quer que_ fosse pelo
voto de impoSição. Mesmo quando o opositor
é um ~-6 ___:.. e freqüentemente é um só - nós
tratamos a matéria pela relevância da argumentação e não pelo peso exclusivamente do mérito
do voto. Foi o que ocorreu neste caso. Embora
a Bancada do .PMDB somadas às outras aélncadas que manifestaram desejo de aprovar o projeto
de lei, que veio da Câmara, tal como estava, fosse
esmagadoramente superior àqueles que se opunham, nós não seguimos o caminho da força;
ao contrário, a força aqui utilizada foi a da palavra
e do argumento.
Quero louvar o imen$0 esforço do Relator NclM
son Wedekin. A paciência de S. EX' é realmente
extraordinária; discutir com, um a um, aqueles
_qile se opunham, emenda por emenda, vírgula
por vírgu1a; discutir com os órgãos do Governo
que têm ó que- dizer sobre a matéria e chegar-se
ao que nós chegam_~. que foi o entendimento,
é obra que se deve enormemente ao Senador
Nelson Wedekin. Não poderia deixar, também de
agradecer ao esforço na COmissão de Constituiçao e JUstiça, onde o Sel\ador João Menez~s foi
o relator, que nessa fase final_dª-5 negociações
teve um papel absolutamente construtivo. Quero

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. PresiM
dente, peço a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Con<!edo a palavra, para encaminhar a votação,
ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
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dizer ainda que o Senador Virgmo Távora, como
todos sabem, mostrou-se sempre disposto à negociação.
Quer_o_ expressar-me, também, a respeito da
conduta do Senador Roberto Campos. Sabe o
Brasil que S. Ex"' sempre se opôs a qualquer tipo
de reserva de mercado e, quanfo -ao que eu saiba,
continua se opondo. Quase que eu diria que S.
q.•, hoje, é vitorio~. mas o nobre Senador já
me disse que não, no que se refere à tese central,
a da reserva de mercado, da qual o PMDB, realmente, não pode abrir mão.
Creio que o nosso Partido não está sozinho.
A lei vai proteger a criação de programas a partir
_do esforço de investimentos, nãosó material, mas
de talentos aqui no País.
Diria que ouvimos os argumentos do Senador
Roberto Campos corr)~-a--cóhSTderação devida e
que modificamos esse projeto dentro do limite
do possível e do razoável, graças às críticas que
foram feitãs por- S. Ex-" Devo dizer ainda que o
Senador Roberto Cãmpos concordou, não na essência, pois S._ Ex' dirá o que pensa, mas com
o entendimento final, ao qual chegamos para
aperfeiçoar essa lei.
Vejam, portanto, V. E,x.- que aqui está um trabalho muito grande, partidário num certo sentido,
mas que é muito mais partidário, é de homens
que sãbem que representam aqui os Estados do
Brasil e têm que se debruçar sobre eSsa matéria
sem paixão, mas com muito empenho.
Sei que a lei não é perfeita. Tenho a sorte de
não ser professor de Oire:itq Cons!itu_cicihal nem
de Direito _Come~:"Çiçtl e de não ter que objetar
alguns pontos que imagino que sejam realm~nte
~?bJetáveis, e_ respeito a opinião de meus_c.ompa~heiros, não há dúvidã alguma.
- - --Gozo dQ__benefício de ser professor catedrático
de uma ciência na qual os Srs. são muito majs
competentes que eu, que é a Ciência Polítiç:a,
na UniverSidade ôe São PaulO. é: a úilica ciência
4a qual tenho a1gum título de catedráti-Co, a qual
inuitas vezes, nã_o percebe as implicações jurídicas. Entretano, há tantos companheiros que me
ajudam com a prática nessa ciência, que me sinto,
realmente, um aprendiz.
Mas entendo que aqueles que têm uma formação profissional específica objetem e não tenhq
nem respostas para algumas das objeções.
Entendo as reservas mentais de m_uitos dos
meus companheiros. Peço, entretarlto, Ovoto. Péço que votem favoravelm~nte, porque O qUe está
em jogo, hoje, é o interesse n-acional e se aqui,
em alguns momentos, dissociei-me do Governo,
foi porque não so_u_U:de:r do mesmo, mas, sim,
do PMDB e, como tal, não me dissocio das responsabilidades de governo, quando se trata _não
de matéria política, mas de matéria que diz res-_
peito à administração e .ao interesse do Brasil.
EnW:o pelas razOes expostas, peço aoS nossoscompanheiros que acompanhem o parecer do
Senador Nelson Wedekin.
É aqui1o que se impõe, hOje. É a maneira tranqtaila e firme pela qual o Brasil entra em uma.
matéria que vem de longe, desde a lei da info.-t:mátic_a, e_ que vai se desdobrar numa série de outras
peças que vão compor a política brasileira de in- formática.
Se já dispuséssemos de55a- lei,· tenho certeZa
que teríamos evitado o que houve agora. Es_~e
caso do confronto entre o Brasil e os EStados
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Unidos, por uma decisão da SEJ, que não tinha

no que se basear. Se já dispuséssemos de uma
lei desse tipo, estaríamos escudados para defen~
der os interesses do Brasil.
Repito, também, que não é nosso pensamento
- nem meu pessoal, nem é a posjção de meu
partido - criarmos condições para o Brasil se
transformar numa autarquia indepertdente do

mundo. Não se trata disso. Tivemos muito cuidado ao discutir as partes desta lei; tivemos muito
cuidado em verificar os argumentos - quando
proc_edentes - que mostravam que o desenvolvimento cientifico requer um fluxo de idéias e
que a burocratização se opõe a esse fluxo de

idéias. Isto é real. Mas, não estamos dotando a
SEI de um instrumento de burocratização; estamos dotando a SEI de um instrumento de preservação da criatividade nacional e de estímulos e
incentivos para que aqueles que são prOdutores
no Brasil possam c-ompetir em condições futuras
de igualdade; a Igualdade virá com o tempo; a
igualdade virá depois que tivermos um esforço
grande de capacitação, necessária para o nosso
desenvolvimento.
Não quero entrar nessa matéria que, tantas vezes, é repetida aqui, a respeito das necessidades
ou até que ponto a proteção cabe ou não cabe,
mas creio que hoje já existe uma consciénci~
de que essa proteção é uma étápa necessária
para que possa haver a competição. Quando a
proteção é inibidora da c:-ompetição e se transforma em uma espécie de cartório, isso é negativo
para o País.
Esta lei não cria cartórios; dota a administração
pública de instrumentos necesSários para o estímulo e - em casos também necessêrios - o
controle para permitir que haja desenvolvimento
de efetividade em condições de competitividade.
A regra que aqui está é a da competitividade,
com a limitação necessária de um país que predsa criar condiçóes para que ele possa, efetivamente, competir. É só isso. Não vou entrar nos
aspectos técnicos. porque o Sr. Relator está muito
mais capacitado do que _eu para expor ao Senado
e ao País.
Sr. Presidente, ao encerr.ar, quero renovar os
meus agradecimentos a todos aqueles que colaboraram e que estão colaborando nesta lei e peço,
ernpenhadamente, que, com as reservas que sei
que alguns companheiros do PMDB têm a respeito da matéria, que, ainda assim, acompanhem
a Liderança, porque esta pede a aprovação como tenho certeza que o faz o Sr. Relator porque está convencida de que esse é um instrumento necessário para o desenvolvimento do
nosso País.

O Sr. Leite Chaves- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Leite

Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, já me pronunciei duas
vezes sobre esse caso, mas apenas inddentalmente.
Esta lei, Sr. Presidente, tem no-seu titulo a seguinte emenda, ou seja: "dispõe quanto à proteção da prop-riedade intelectual sobre programas
de computador e sua comerdalização no País,
e dá outras providências". É uma lei de_ proteção

a direito autoral. E, nesse sentido, ela se exacerba;
chega a _proteger direitos por 2.5 anos, o que nunca houve no País; jamais demos 25 anos de imprescritibüidade a um direito. Vejo disposições
que me apavoram, Si-. PreSidente, e se eu não
conhecesse algumas das pessoas que se envol~
veram nesse processo. eu diria que essa lei foi
feita por iletrado, e mais do que isso, por pessoas
compttirhetidas com interesses antinacionais.
Sr. Presidente, primeiro: 25 anos de proteção
a esses direitos. Qual é a alegação? - De que,
internacionalmente, há convênio. Não existe convênio. O Brasil nunca assinou tal documento nem
poderá fazê-lo. Isso aqui se equipara a urna proteção de direito intelectuaLa livros, desenhos e inventos. Por·que esse exagero? Por que essa exacerbação?
Além do mais, estabelece o projeto que quem
registre um programa o faça de tal sorte que só
o juiz poderá determinar o seu _desarquivamento
ou niesmo mandar expeçlir a certidão. Nunca no
Brasil Hvemos um sigüo com esta profwndidade
e extensão.
Qualquer ProCesso judicial_será feito sob segredo de justiça. Que interesses podem haver nestes _
programas que a sociedade não possa conhecer?
Se é _que realmente e_ste programa se destina à
sociedade brasileira ou àquelas pessoas que têm
lriferesse em se elucidar ou se esclarecer, não
há razão alguma para tanta proteção.
Há um çlispositivo que se não foi redigido por
arialfabeto, é altamente intencional. Refere-se ao
empregado. Diz que o empregado poderá ter direito à participação na sua criatividade. desde que,
no fl!ndo, não seja empregado, não tenha relação
de emprego, não receba da empresa ou não tenha
recebido nenhum auxílio direto ou indireto da empresa que o tenha levado àquela criatividade; quer
dizer, margi~aliza o e:mpregado.
Há outros fatos, além destes já mencionados,
que não posso entender.
"A a_ç_ão cível proposta com base na violação
dos direitos relativos à propriedade intel~ual sobre programas de computador e sua comercia·
lização no P~s. e outras providências", correrá
em segredo de justiça. Até uma ação sobre isso
tem que ser em segredo de justiça. No Brasil,
Sr. Presidente, só existe segredo de justiça entre
marido e mulher, quando eles o pleiteiam. Então,
por que esse segredo de justiça?
"O juiz poderá conceder medida liminar, proibindo ao infrator a prática do ato incriminado,
nos termos do caput deste artigo, independentemente de ação cautelar preparatória''. Quer dizer, não há direitos neste País, nem os mais relevantes que tenham essa proteção. Por que então,
essa proteção tão. longa, tão injustificada e tão
suspeita? E um díreito autoral apenas. É dlreito
autoral em_ computação correspondente ao direito convercional; é, até mesmo, um direito até inferior. Digamos, por exemplo, que uma obra de
Machado de Assis, uma obra literária qualquer
devesse ter a mesma proteção. Por que este exa~
gero?
Sr. Presidente, o projeto estabelece a prescrição
da ação em cinco anos. Isto não tem sentido
lógico ou jurídico. Há também falta de adequação
terminológica que poderá levar a interpretações
as mais funestas contra os interesses nacionais.
Sr. Presidente, estou de volta a esta Casa. Aqui
já estive por oito anos. Mas, Sr. Presidente, nunca
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vi uma coisCJ tao malfeita quanto esta, tão comprometedora, verdadeira fonte de surpresas.
Sr. Presidente, não votarei esta matéria, porque
estou aqui para· represen"tar o povo brasileiro, e
nãó o meU Partido poütico. Estarei com o meu
Partido quando ele estiver defendendo os interesses nacionais. Não votarei a favor disto para não
comprometer a minha consciência. Não votarei
e pedirei verificação de votação, como também
ficarei acÓiÍ1]X!nhando isto para denunciar constantemente. Não sei quem do meu Partido acompanhou este ponto.
Mas, Sr. Presidente, honestamente, nunca vi al~
guma coisa que possa ser fonte de maiores sur~
presas e preterição dos interesses nacionais do
que este projeto.
E outra __coisa, se alardeia que é um grande
benefícJo nacional. Mas _qual o grande benefício
nacíorial? É uma proteção autoral. Dá-se 25 anos
de proteção aoS autores desses prog"ramas, e 99%
são estrangeiros. Eles os registram e eternamente
usufruem deles, porque o Brasil no particular está
em posição modesta. Quern é que vai, como brasileiros, inscrever programas?
Sr. Presidente, vamos ficar é sendo "sub-Repúblíca" desses países, e pagar-lhe eternamente
direitos sobre valores dessa natureza. O pior é
que os titulares desses direitos não são sequer
as pesSoas que as conceberam, porque, sabe V.
EX', que hoje o empregado, o homem de talento
o cientista que faz um programa, aliena-o a cooperações. ficou ele pertencendo às próprias firmas
que aqut se tomam titulares desses direitos por
vinte e cinco anos.
Sr. Presidente, esse projeto é imoral, é contra
os interesses nacionais. Pode ser que exista algum
artigo que veladamente proteja esses interesses.
Mas eu não fuj esclarecido disso.
Então, Sr. Presidente, em razão dessas considerações, votarei manifestamente contra e pedirei
verificação. E Outra coisa, voltarei, agora, com
constância, a fiscalizar o andamento desse projeto.

O SR- PRESIDENTE (tlumberto Lucena) -

V. Ex1 pediu a palavra pela ordem e não levantou
nenhuma questão de ordem, trouxe esclarecimentos sobre a matéria.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, Senador Nel·
son Wedekin.
O SR- NELSON WEDEKJN (PMDB - SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora~
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É claro que diante das afirmações, das observações feitas pelo Senador Leite Chaves, fico compelido também a fazer algumas observações para
contraditá-las. A primeira delas é em relação ao
prazo de proteção à tutela dos direitos relativos
ao programa de computador. Insinua o Senador
Leite Chaves que aqueles que se empenharam
na formulação dessa lei teriam até mesmo interesses escusas, interesses não nacionais. Eu queria
dizer, em primeiro lugar, que todas essas questões
por S. Ex' levantadas vieram da Câmara dos Deputados, não correspondem, nenhuma das observações feitas por S. Ex• diz respeito a qualquer
alteração procedida, por emendas aqui do Senado ou por urna formulação do próprio Relator.
Significa dizer que esta acusação, esta insinuação
éto Senador Leite Chaves já começa por ser dirigida, na verdade, à própria Câmara dos Deputados.
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É como se toda aquela Casa, ao elaborar esses
artigos aos quais se refere o Senado~: Leite Chaves,
o tivesse feito com intenções escusas, cQm uma
vontade não afinada com aqui1o que é o melhor
interesse nacional.
Em segundo lugar, faz uma acusação ou insi-

nuação a todos aqueles que se empenharam na
elaboração deste projeto. Isto diz respeito a mim.

Só queria dizer aO nobre Senador Leite Chaves
que ele não defende mais os interes:?es nacionais
do que ninguém nesta Casa, do que ninguém
na Câmara dos Deputados. Seria incapaz de elaborar um substitutivo que ferisse _aquilo que é
essencial ao interess_e nadonal, no caso deste projeto. O des_se_nçi.,J, aquilo que veio d.;1 Câmara
dos Deputados, está rigorosamente resguardado.
É neste sentido que o Senador RQberto Campos
diz que não é vitorioso; porque o essencial
verdade foi mantido. Mas queria explicar à Casa
alguma coisa que é essencial, que é fundamental
que se diga aqui: o prazo de 25 arios é porque
o software, embora seja uma criação intelectual,
ele não é uma obra literária, não é uma obra
artística, não é uma obra musica1, que se protege
durante 60 anos. Ele é, sim, em termos, uma
obra intelectual, mas ao mesmo tempo, tem um
sentido utilitário que não tem a obra de arte, que
não tem o livro, que não tem o disco. Ele tem
uma peculiaridade, tem uma singularidade, que
coloca esse prazo de 25 anos coino abSOluta~
mente razoável, absolutamente folgado para defesa dos interesses nacionais. Nenhum programa
de computador, na velocidade, no ritmo em que
evolui o software hoje, no mundo, no nosso universo, resiste sequer a 3 ou 5 anos; 25 anos é
um prazo absolutamente compatível com o melhor interesse nacional. Só não percebe o Senador
Leite Chaves, porque não compreende exatamente, e é dificil mesmo de compreender. E nisso
eu até dou razão a S. Ex!' S. ex" nãQ cpmpreeõde
bem a natureza do software, não sabe o que
está acontecendo nesse m1,1ndo dos programas
de computador. Por isto, o prazo de 25 anos veio
da C"amara, passou por todoS esSes entendimentos, passou por todas as rodadas de negociação
dentro desta Casa, passou pela- Comissão de
Constituição e J1,1stlça e ninguém, absolutamente
ninguém, questionou.

"ª _

Quero também dizer ao Senador Leite Chaves
que este prazo de 25 anos é o ·prazo que todos
os países, que reguJaram o software, sob a égide
do direito autoral, adotaram como normal. Portanto, se nós, ao adotarmos o prazo de 25 anos,
ferirmos o interesse nadonal, todas as outras Nações: a França, a Inglaterra, os Estados Unidos
-também o fiZeram. Esta é uma regra universal
da proteção do direito do autor no çaso de software, 25 anos. Não somos nós que inventamos
nada a esse respeito, é por essa razão singular.
software, programa de computador é um pouco
invenção. O direito do inventor é protegido durante 15 anos. O direito do criador intel_ectual o
é por 60 anos. Este prazo de 2.5 anos decorre
de uma circunstância singular, facilmente entendível: o software não é nem obra intele_ctual, nem
invenção. E, ao mesmo tempo, é obra intelectual
e é invenção. Por isto, o prazo de 25 anos.
Acho, também, que o Senador Leite Chaves
não leu com atenção aquilo que se segue ao
prazo de 25 anos. Vejam como o interesse nado-

nal está rigorosamente protegido, vejam como
o interesse nadOi'ml e_stã rigo~osamente contem~
piado:
----- - -!'§ 2"' Os direitos atribuídos por esta lei
aos estrangeiros, domiciliados no exterior, ficam assegurados desde que o pais de origem do programa conceda aos brasileiros
e estrangeiros domiciliados no Brasil direitos
equivalentes, em extensão e duração, aos es"ta~?elecidos no caput deste artigo."

Significa dizer_ que o prazo é de 25 anos para
aqueles·-países que hão dão equivalência nesta
mesma proteção. O Senador Leite Chaves não
prestou a atenção_ neste§ 2"
Quanto ao § 29 do art. 5"; nas· questões do
diteito do empregado, gostaria de dizer a esta
Casa e ao Senador Leite Chaves que isto foi largarilei"ite-discutidO. Cóm quem? COm os produtores,
com os dis_tl:ibuidores de software, com os usuá~
rios, foi discutido nesta Casa. Esta é uma regra
mais QU menos corrente, esta é uma regra usual,
e assim que funciona, este é o comum. Não há
nenhU:rila novidade, este artigo não foi questionado por ninguéni. Em todos os cantatas que
n'iantive e forani. nUmerosíssimos em áreas de
Governo dentro desta Casa, ninguém, em momerito algum, questionou esse §- 29 do art. 59
E porque não qu-estionou? Porque ele é usual,
porque ele é o ·Comum, ele é o freqüente, porque
é asSim que se faz: Não há nenhuma novidade,
esse attigo até pOderia ficar fora, porque não cau~
saria nenhum prejuízo ao artigo.
Queria dfzer fmalmente, Sr. Presidente e Srs.
Seiiadores, para ser absolutamente breve, por que
as questões de procedimento cível, as ações cíveis
vão correr eni -segredo âe justiça. Por uma razão
óbvia - é preciso que se saiba um pouco o que
é software para discutir isto - a questão é simpleS: corre em segredo de justiça porque, se isso
não ocorrer, está ali um segredo, estão ali mecanismos que são protegidos por esta lei. Se for
público, qualquer pessoa, qualquer terceiro ínteressado pode ir à justiça e obter toda a formulação
e ele copia. É isto que se quer resguardar com
o segredo de justiça. É uma disposição comum
na proteção d_o direito autoral do soft em todo
o mundo, não há nenhuma novidade. É apenas
Para se evitar cópia, por isso é preciso um cadastramento, por Isso que a SEI não pode divulgar
isto. E todos aqueles que têm nas suas mãos
um soft; querem que aquele soft fique para si.
Não há proteção de direito de autor se não correr
uma ação cível que tenha uma discussão sobre
a questão da singularidade, ou sobre outra questão qualquer em segredo de justiça.
Até estou de acordo com o prazo de prescrição,
é um prazo de cinco anos. Por que o prazo de
cinco anos? Porque em cinco anos é mais do
que sufiCiente. E volto a falar na velocidade com
que evoluem os programas de computador; cinco
anos é mais do que suficiente para se resguardar
direitos. E cinco anos depois não será permitido
a ninguém que entre com uma ação, pela razão
simples de todo soft, depois de três ou c;inco
anos, estar absolutamente superado, pela evolução, pela rapidez com que evoluem os programas
de computador.lsto, no mérito daquilo que falou
o SenadOr'"Leife Chaves.
Mas o que eu queria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na verdade, é fazer um apelo ao Senador

Leite Chaves; esta foi uma negociação longa, demórad~, penos~,

O Sr. Leite

ela çhegou ati;

ChaVeS -

e:~ta

manhã...

Perffiite V. Ex•- um

aparte?
O SR. NELSON WEDEKIN posso CO!'!ceder apartes.

Não sei se

O Sr. Leite Chaves - É um esclarecimento.
Quero dizer a v. Ex- que a minha determina-ção
era rea.l_mente pedir verificação. Mas muitas dessas observações que fiz., eu poderei atacá-las através de emendas na Câmara e- Vou procUrar ac:9mpanhar, houve um apelo da minha Bancada, e
vou deixar de fazer, pela primeira vez, o pedido
de verificação, mas eu acompanharei, a discussão
na Câmara dos Deputados, através dos nossos
Deputados este projeto com mais cuidado, para
reformulá· lo na sua linguagem, que é imprópria,
nas suas fontes de su_rpresa que existirão aqui,
de perplexidade e, sobretudo, vou procurar saber
onde estão os exagerados interesses nacionais
que eu, honestamente, não encontro.
__
Perguntei ao Uder, quando invocou altos inte-.
resses nacionais, e disse: V. Ex" mostre um dispositivo e fico tra_nqüilo. Mas, como querem dar ao
projeto uma \in9uagem esotérica e não quero ser
taxado de tomar uma medida que possa prejudicar, de imediato, vou ªcompanhar esse projeto
na Câmara dos Deputados, através dos nossos
Deputados mais identificados com a matéria. Poderei, então, fazer emendas, sobretudo nos aspectos jurídicos a que me referi, com destaque dos
25 anos, coisa que o Brasil nunca permitiu, em
nenhuma situação,_ isto é, esse exagero de concessão-de direitos autorais, nem sempre a quem
concebe esses programas, e sim a terceiros, que
os adquirem por vil preço e que os cornerciaUzam
no mundo.

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Lenlbro aos Srs. Senadores que, no encaminhamento, não pode haver apartes.

0 SR. NELSON wEOEKiN-QÚei-O.aperiàs
colocar uma questão final. Pedi a palavra pela
ordem para refutar, para contraditar afinnações
que, a meu juízo, não erãm corretas e nem vereia~
d~iras. Faço um apelo ao Senador Leite Chaves,
no sentido de que possamos votar este projeto
hoje. S. Ex' já compreendeu, inclu_sive, a gravidade
deste momento, a necessidade de votarmos este
projeto hoje. Disponho-me a conversar corri O
Senador Leite Chaves, c:om a paciência que devo
ter num projeto que é de alta complexidade, e
de -explicar item a item. Vou recomeçar toda uma
discussão que, infelizmente, iião pude fazer com
o Senador Leite Chaves, apenas quero tranqüi~
lizá-lo. O intet:eScSe nacional, a soberania nacional
- e disto não posso abrir mão - ~o absolutamente resguardados nos termos do substitUtivo _
que aqui coloquei.
_ __
Era o que tinh;;t a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a Emenda Substitutiva n 9 7, que ten1
preferência reQimEmtal.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Api'ovada a Emenda; ficãm prejudiCadOs õ Projeto e as emendas a ele oferecidas.
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É a seguinte a Emenda aprovada:
EMENDAN'7
(Substltutlvo)
Ao Projeto de Lei da Câmara
N• 24, de 1987

(N• 8.551186, na Casa de origem)
De inidativa do Senador
Nelson Wedekin

Dispõe quanto à proteçáo da proprie-

dade intelectual sobre programas de
computador e sua comerclallzaçáo no
País, e dâ outras prov1df!nclas..
TfrULO!
Disposições Preliminares
Art. I o São livres, no País, a produção e a
comercialização de programas de computador,
de origem estrangeira ou nacional, assegurada

integral proteção aos titulares dos respectivos di-

reitos, nas condições estabelecidas na lel.
Parágrafo único. Programa de computador é
a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida

em suporte tisico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital, para fazê-los funcionar de modo e para
fii1S determinados.
Art 2 9 O regime de proteçào à propriedade
intelectual de programas de computador é o disposto na Lei n9 5.98_8, de 14 de dezembro de
1973, cóm as modificaÇões que esta lei estabelece para atender as peculiaridades inerentes aos
programas de computador.
TÍTULO li
Da proteção aos direitos
de autor

Art. 3 9 Fica assegurada a tutela dos direitos
relativos aos programas de computador, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, contado a partir
do seu lançamento em qualquer país.
§ ]9 A proteção aos direitos, de que trata esta
lei, independe de registro ou cadastramento na
Secretaria Especial de Informática -SEI.
§ 29 bs direitos atribuídos por esta lei aos
estrangeiros domiciliados no exterior, ficam assegurados, desde que o país de origem do prOgrama
conceda aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes, em extensão e duração, aos estabelecidos no caput deste
artigo.
Art. 4" Os programas de computador poderão, a critério do autor, ser registrados em órgão
a ser designado pelo Conselho Nacional de Direito
Autoral - CNDA, regido pela Lei n9 5.988, de
14 de dezembro de 1973, e reorg~nizado pelo
Decreto n• 84.252, de 28 de julho de 1979.
§ 19 O titular do direito de autor slibrile~rá
ao órgão designado pelo CNDA, quando do pedido de registro, os trechos do programa e outros
dados que considerar suficientes para caracterizar
a criação independente e a identidade do programa de computador.
§ 29 Para identificar-se como titular do direito
de autor, poderá. o criador de program_Çt usar de
seu nome civil, completo ou abreviado, até por

suas iniciais, comº _previsto no art. 12 da Lei no
5.988, de 14 de dezembro de 1973.
~
§" 3~ As infoáliações que fundamentam o registro são de caráter sigiloso, não podendo ser
revelados, a não ser por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.
Arl 59 Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador ou contratante de serviços, os direitos relativos a programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato _ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e de-senvolvimento, ou em que a atividade do empregado, servidor ou contratado de serviços seja prevista,_ ou ,;~iryda que decorta da própria natureza
dos encargos contratados.
§ 19 Ressalvado ajuste_ em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado será
limitado à remuneração ou ao salário convendonado.
§ ~ Pertencerão com exclusividade ao empregado, servidor ou_ contratado de serviços, os
direitos concernentes a programa de computador
gerado sem relação ao contrato de trabalho, vín~
cuJo estatutário ou pela prestação de serviços,
e sem utilização de recursos, informações tecnológicas, materiais, instalações ou equipamentos
do empregador ou contratante de serviços.
Art. 69 Quando estipulado em contrato firmado entre as partes, os direitos sobre as modifi~
caçOes tecnológicas e derivações pertencerão à
pessoa autorizada, que as fiZer e que os exercerá
automaticamente.
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as categorias referidas no caput deste artigo, as
quais serão diversificadas, para efeito de financiamentos com recursos públicos irycentivos fiscais,
comercialização e remessa de lucros, ou pagamento de direitos aos seus titulares domiolíados
no exterior, conforme o caso.
§ 29 O cadastramento de que trata este artigo
e a aprovação dos atas e contratos referidos nesta
Lei, pela Secretaria Especial de Informática SEJ, serão condicionados, quando se tratar de
programas desenvolvidos por empresas não-nacionais:
a) à apuração da inexistência de programa de
computador similar, desenvolvido no País por empresa nacional;
b) ao investimento pela empresa nacional que
comercialiZe programas de computador de origem externa, de quantia não inferior a 5% (cinco
por cento) da recejta bruta originária dessa comercialização, no Fundo Especial de Informática
e Automação, Subconta "Programas de Computador", de que trata os arts. 15 e 16 desta Lei.
§ 3 9 Além do disposto no caput deste artigo,
o cadastramento de que trata esta Lei, é condição
prévía e essencial à:
I - validade e eficácia de quaisquer negócios
jurídicos relacionados a programas;
n- produção de efeitos fiscais e cambiais e
legitimação de pagamentos, créditos ou remessas
correspondentes, quando for o caso, ~-sem prejuízo de outros requisitos e condições- estabelecidos emleL

Art. 9'1 O cridaStiamento~ para os fms e efeitos
Art. 79 Não constituem ofensa ao direito de
do art. a~ desta Lei, terá validade mínima de 3
autor de programa de computador:
(três) anos e poderá ser renovado, a critério da
1- a reprodução de cópia legitimamente adquirida, desde que indispensável à utilização ade- Secretaria Especial de Informática -SEI, observado o disposto no § 29 do citado artigo.
quada da programa;
Parágrafo único. Da decisão, que deferir ou den-a citação parcial, para fins didáticos, desde
que identificados o autor e o programa a que negar o pedido de cadastramento, caberá recursos ao Conselho Nacional de Informática e Auto-se refere;
m-a ocorrência de semelhança de programa mação - Conin, Obseivado o disposto flo Re_gia outro preexistente, quando se der por força das --mento Interno deste Conselho.
características funcionais de sua aplicação, da obArt. 1O. Para os efeitos desta Lei, um prograservância de preceitos legais, regulamentares, ou ma de computador será considerado similar a
de normas técnicas, ou de limitação de forma outro, quando atender as seguintes condições:
alternativa para a sua expressão;
a) ser funcionalmente equivalente, conside~
IV- a integração de um programa, manten~ rando que deve:
do-se suas características essenciais, a um sjsteI - ser original e desenvoJvido independentema aplicativo ou operacional tecnicamente indis- mente;
pensáVel às necessidades do usuário, desde que
U- ter, substancialmente, as mesmas caractepara uso exclusivo de quem a promoveu.
risticas de desempenho, considerando o tipo de
aplicação a que se destina;
UI- operar em equipamento similar e em amTITOLOlll
biente de processamento similiar;
-no <;&dastro
b} dispor de serviços de suporte adequados
Art 89 Para a comercialização de que trata
ao usuário~
o art. 1? desta Lei, é obrigatório o prévio cadastrac) ter prazo de entrega satisfatório ao usuário;
mento do programa ou conjunto de programas
de computador, pela Secretária Especial de Inford) obsetvar padrões nacionais estabelecidos,
mática - SE1, que os classificará em diferentes quando pertinente;
categorias, conforme sejam desenvolvidos no
e) ter preço não superior à base de cálculo
País ou no exterior, em associação ou não entre
da quota de contribuição, de que trata o art. 18
empresas, não-nacionais e_ nacionais, definidas
desta Lei, acrescido do valor resultante da aplicaestas pelo art. 12 da L~i n9 7.232, de 29 de outubro
ção do percentual máximo da quota de contride 1984 e -art. 1~ do Decreto-Lei n~ 2.203, de
buição para sua classe sobre este preço;
27 de dezembro de 1984.
f) executar, substancialmente, as mesmas fun§ J9 NO que-diz respeito à proteção dos direições, considerando o tipo de aplicação a que se
tos do autor;-não se estabelecem diferenças entre destina e as características do mercado nacional.
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Art 11. A Secretaria E_special de lhfoiinática
-SEI, decidirá sobre os requerimentos de cadas-

tro no prazo máximo de 120 (çento e vinte) dias,
a partir da apresentação das informações com-

pletas para sua aná1ise.
§ 1~ Exaurido este prazo, o requerimento será
tido por aprovado, nos termos em que for formu-

lado.
§ 29

A formulação de exigências ou o não
atendimento satisfatório destaa, suspende o de-

curso de prazo antes ceferido.
Art. 12. Às empresas não-nacionais, o cadastramento será concedido, exclusivamente, a programas de computador _que se apliquem a equipamentos, produzídos no País ou no exterior, aqui
comerdalizados por empresas desta mesma categoria.

Art. 13. Será tomado sem efeito, a qualquer
tempo, o cadastramento de programa de computador:
I - por sentença judicial transitada em julgado;
11- por ato administrativo, quando comprovado que as informações apresentadas, pelo interessado, para instruir o pedido de cadastramento,
não são verídicas.

Art 14. A Secretaria Especial de Informática
- SEI, poderá cobrar emolumentos pelos serviços de cadastro e emissão de Títulos de Uso,
c:onforme tabela própria a ser aprovada pelo Ministério da Gênda e Tecnologia.

observãcfo Opercentual máximo de 200% ( duzentos por cento)_, ad vaiOI'em, devendo o percentual
mâxlmo reduzir-se para 150% (cento e cinqüenta
por cento), concluído o primeiro qüiilqüênici, e
para 100% (cem por <:ento) c:on_chJ.ído o segundo
qüinqüên!o, respectivamente, da entrada em vigor
desta Lei.
Parágrafo único. Os percentuaiS serão flX8.dos
por" classe de programa de computador, conforme tabela a ser aprovada pelo Conselho Nacional
de lnforniáticã. e Automação- Conin, levando-se
em cOntaCYâesenvolvimento da capacitação tecnológica naciorial em Lnformática e as necessidades do u-suáiió.
-- -Art. 18. A base de cálculo da quota de contribuição referida no inc:iso li do art. 15, a ser declarada pelo reqtierente do cadastramento será:
- a) o preço praticado para o usuário fmal no
país de origem;
b) a quant_ia çorrespondente a 36 (trinta eSeis)
vezes o valor do preço mensal de aluguel pratic;ado para o usuário final, no país de origem, quando for o caso;
c) o preço ae uln progi'anlã -ae computador
similar, na impoSsibilidade de outra forma de apuração.
· Art. 19. Quando houver fundadas dúvidas
sobre o valor declarado, a Secretaria Especial de
Informática o:-- SEI, ftxará a base de cálculo, tomando em coo.ta o~_ critérios do artigo àqterior._
cab,endo dest.& decisão recurso, sem efeito suspensivo, ao Conselho Nacional de infOrmátiCa e
Automação - Conin.
TITULO V

TíTULO IV

Da Comerdalfzação

Da Quota de Contribuição

Art. 15. O Fundo Especial de Informática e
Automação, de que trata a Lei n9 7 .232, de 29
de outubro de 1984, será destinado ao fmanciamento a programas de:
a) pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
de informática e automação;
b) formação de recursos humanos em informática;
c) aparelhamento dos Centro_s_ de Pes_quisa em
Informática, c:om prioridade às Universidades Federais e Estaduais;
d) capitalização dos Centros de Tecnologia em
Informática, criados em consonância com-as dire-.
trizes do Plano Naciona1 de lnformátic~ e Automação - Planin.
Parágrafo único. O Fundo Especial de Informática e Automação será constituído de:
a) dotações orçamentárias;
b) quotas de contribuição;
c) doações de origem inte'rna __ ou externa.

Art. 16. Fica instituída quota de contribuição,
incidente sobre a emissão de tJtu1os de uso de
programas de computador de origem externa,
ser cre_ditad_"-_na subconta "Programas de Computador", do Fundo Especial de Informática e Automação, destinada ao finandamento_de atividades
na área de programas de computador, atendidas
as linhas gerais estabelec:fdas no caput do arl
15.
Art. 17. A quota de contribuição a que se refere o artigo anterior, terá percentuais diferendados,

a

Art. 20. A cessão a t.w"ceiros dos direitos de
utilização de programas de cOrriputadór fãr-se-á
através de títWOs de uso, que serão documentos
comprobatórios da regularidade das respectivas
cópias.
§ 11 Para a emissão dos títulos de uso é nec:essáiio" o prévio -cadãStrãiriEmto do programa de
computador.
__
_
§ 2~ Os titulas de V-SO -serão emitidos num
prazo máxima de 60 (sessenta) dias do seu reque-.
rimento pelo titular do cadastro.
§ 3~ Os títulos de uso deverão conter a identificação do programa de corri.putaciOr, o número
do cadastro, o __ número do título de uso e demais
(;]eroei)tQS pertinentes na forma a ser estabelecida
na regulamentação desta lei.
§ 4 9 Os usu~rios finais serão dispensados do
título de uso dos programas de computador pertencenteS ao domíniQ público.
§ 51 Serão dispenSados do título de uso os
programas de computador cuja c:essão dos direitos de utilização tenham, comprovadamente,
ocorJido anteriormente à entrada em vigor desta
Jei.
Art. 21. Os títulos de uso serão emitidos J)€la
Secretária Especial de Informática - SEI, ou outro órgão e entidade por ela credenciada.
Art '22.. Quando se tratar de Progrãmas de
computador de origem externa, os títulOs de uso
serão fornecidos medlan~_a apresentação da guia
de recolhimento da quota de contnbuição, efetuada à ordem da subconta "Programas de Computador, do Fundo Especial de Informática e Auto- mação"~.-

Novembro de 1987
Art. 23. Os sUportes físicos de programa de
cOmputador e respectivas embalagens, assim como os contratos a eles referentes, deverão consignar, de forma_ facilmente legível pelo usuário, o
número d.e ordem. de cadastro, o número do títul<?
de uso e o prazo de valli:lade técnica da versão
comercializada.

Art. 24. O titular dos direitos de comercialização de programas d~ -computador, durante o
prazo de validade técl)fca da respectiva versão,
fica obrigado a:
l-divulgar, sem ônus adicion<)l, as correções
de eventuais erros;
11- assegurar, aos respectivos usuários, a pres-tação de serviços técnicos complementares relati~
vos ao adequado funcionamento do pragrama
de computador, consideradas as suas especifi~
cações e as particularidades do usuário.
Art. 25. O titular dos direitos do programa
de computador, durante_o prazo de yal_idªde t~ni
ca tratado n_os artigos imediatamente anteriores,
não poderá retirá-lo de circu1aç.ão comercial sem
a justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros.
Art. 26. O titu1àr dos- direitos de: programa de
computador e de sua comercialização responde
perante o usuário, pela qualidade técnica adeguada, bem como pela qualidade da_fixação 0\..l_gravação dos mesmos nos respectivos suportes físicos,
cabendo ação regressiva contrg~. eve!ltua.is antecessores tittJl~res desses mesmos direitos.

Art. 27. Á exploraÇão econô.mica de programas de computador, no País, será objeto de contratos de licença ou de cessão, livremente pactuados entre as partes, e nos_ quais se fJXará,_quanto
aos tnbutos e enc:argos exigíveis no País, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos.
Parágrafo único. Serão nulas as cláusulas que:
a) fiXem exclusividade;
b) limitem a produção, distribUição e comercialização;
c) exímam qualquer dos coritratantes da res-ponsabilidade por eventuais ações de terceiros,
decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.
Art. 28. A comerdalização de Programas de
Computadores, ressalvado o disPosto no art. 12
desta lei, somente é permitida a empresas nacio-nais, que celebrarão com os fornecedores não
nacionais os contratos de cessão ·de direitOs óU
licença, nos termos desta -lei.--- - · ··
-·
Parágrafo único. A aprovação, pelos órgãos
competentes .do Poder Executivo, dos ates_ e ~en
tratos relativos à com-ercialização de programas
de computador de erige~ externa, é condição
prévia e essencial para:
a) possibilitar o cadastramentq do programa;
b) permitir a dedutibilidade fisc:al, respeitadas
as normas previstas na legislação_ especJfica;
c) possibilitar a remessa ao exterior dos montantes devido;;. de acordo com esta lei e -demais
disposições le_gais aplicáveis.

Art:-29. A aprovação e a averbação serão
concedidas aos atas e contratos relativos B: _programa de origem externa, Que -eStabelecerem re_muneri!!Ção do autor, -cessionário residente ou domiciliado no ~e_rior, a -preço certo por Cópia e-
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respectiva documentação técnica, que não exceda o valor médio mundial praticado na distribuição do mesmo produto, não sendo permitido pagamento calculado em função de produçao, receita ou lucro do cesslonário ou do usuário.
§ 19 Exduern-se da permissão deste artigo

as empresas não nacionais, a elas assegurada,
em decorrência da comercialização regulada pelo
art. 12, a remessa de divisas -previstas nas disposições e nos limites da J..ei no 4.131, de 3 de
setembro de 1962, e legislação posterior.
§ 29 A nota fiscal, emitida pelo titular dos correspondentes direitos ou seus representantes legais, que comprove a comercialização de programas de computador de origem externa, será o
suficiente para possibilitar os pagamentos previstos no caput deste artigo.
TITULO VI

Disposições Gerais
Art. 30. Será permitida, mediante a prévia
anuência da Secretaria Especial de Informática
- SEI, a importação ou o internamento, conforme o caso, de cópia única de programa de computador, destinada à utilização exclusiva pelo
usuário final.
Parágrafo único. Será automática a anuência,
pela Secretaria Especial de Informática - SEI,
quando se tratar de importação ou internamento
de cópia única de programa de computador, para
fins de registro ou cadastramento.
Art. 31. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, será obrigatória, inclusive para fins de pagamento e dedutibilidade da respectiva remuneração, e demais efeitos previstos nesta lei, a averbação do contrato
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial lNPI.
Parágrafo único. Para a averbação, de que trata
este artigo, além da inexistência de capacitação
tecnológica nacional, é obrigatório o fornecimento, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia da documentação completa, em especial
do código-fonte comentado, memorial descritivo,
especificações funcionais e internas, diagramas,
fluxogramas e outros d~dos técnicos necessários
à absorção da tecnologia.
Art 32. As pessoas jurídicas poderão deduzir,
até o dobro, como despesa operacional, para efeito de apuração do lucro tributável pelo Imposto
de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, os
gastos realizados com a aquisição de programas
de computador, quando forem os prlmeiros usuários destes,_ desde que os programas se enquadrem como de relevante interesse, observado o
disposto nos arts. _15 e 19 da Lei n<:> 7 .232, de
29 de outubro de 1984.
§ ]<:> Paralelamente, como forma de. incentivo, a utilização de programas de computador desenvolvidos no País, por empresas privadas nacionais, será levada em conta para efeito da concessão dos incentivos previstos no art. 13 da Lei
n<:> 7.232, de 29 de outubro Cle 1984, bem como
financiamentos com recursos públicos.
§ 29 Os órgãos e entidades da administração
públka federal, direta ou indlreta, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e as demais entidades sob o controle direto ou indireto
da União, darão preferência, em igualdade de condições, na utilização de programas de compu-
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tador, desenvolvidos no País, por empresas privadas nacionais, de conformidade com o que estabelece o art. 11 da Lei no 7 232, de 29 "de outubro
de 1984.
§ 3° Programas de computador, produzidos
por órgãos e entidades_ da administração pública
federal, direta ou indireta, fundações instituídas
ou mantidas pelo poder público e demais entidades sob o controle direto ou indireto da União,
somente poderão ser comercializados em casos
exCepcionais, justificados pela ausência de similar
nacional e de capacidade da iniciativa privada nacional.
Arl 33. As ações de nulidade do registro ou
do cadastrãmento, que correrão em segredo de
justiça. Poderão ser propostas por qualquer intereSSado OiJ pela União Federal.
Art. 34:· A nUlidade do reQistro constitui matéria de defesa nas ações cíveis ou criminais, relativas à violação dos direitos de autor de programa
de computador.
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§ 2'> A açê.io cível, proposta com base em violação dos direitos relativos à propriedade intelectual sobre programa de computador, correrá em
segredo de justiça.
_
§ 3? Nos procedimentos cíveis, as medidas
cautelares de busca e apreens_ão, observarão o
disposto no parágrafo único do ari. 38 desta lei.
§. 4 9 O juiz poderá conc-eder medida liminar,
proibindo ao infrator a prática do ato incrimiriado,
nos termos do caput deste artigo, independentemente de ação cautelar preparatória.

§ 5° será responsabilizado por perdas e danos, aquele que requerer e promover as medidas
previstas neste e no artigo anterior, agindo de
má fé ou por espírito de emulação, capricho ou
erro grosseiro, nos termos· dos arts. 16, 17 e 18
do Código de Processo Qvil.
TITULO VIII
Das Prescrições

TITULO VII
Das Sanções e Penalidades

Art. 40. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação
cível por ofensa a direitos patrimoniais do autor.

Art. 35. Violar direito de autor de programa
de computador:
Pena- Detenção, de 6 (seis) meses a 2 {doiS)
anos e multa.

Art. 41. Prescrevem igualmente em 5 (cinco)
anos as ações fundadas em inadimplemento das
obrigações decorrentes, contado o prazo da data:

Art. 36. Utilizar programa de computador de
terceiros ou comerCializar prOgrama de computador, sem o respectfvo título de uso ou não cadastradO.
=
Pena- Detenção, de6 (seis) mesesa2 (dois)anos e multa.
Art. 37. Importar, expor, manter em depósito,
para fins de comercialização, programa de origem
externa não cadastrado:
Pena- DetenÇão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
e multa.
Parágrafo único. O ·disposto- neste artigo não
se aplica a programas internados exclusivamente
para demonstração ou aferição de mercado em
feiras ou congressos de natureza técnica, científica ou industrial.
·

a) que constituiu o termo final de validade técnica de versão posta em comércio;
b) da cessação da garantia, no caso de programa de computador desenvolvido e elaborado por
encomenda;
c) da licença de uso de programa de computador.
~ TITULO IX

Das Disposições Finais
Art. 42. Esta-iel será regulam~i-ttada no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1987.

Art. 38. A· ação penal, no crime previsto nos
arts. 35, 36 e 37 desta lei, é Promovida mediante
queixa, salvo quando praticado em prejuízo da
União, Estado, Distrito Federal, município, autarqui~, empresa pública, sociedade de economia
mista ou fundação sob supervisão ministerial.

-

Nelson Wedekin.

Parágrafo único. A ação penal e as diligências
preliminares de busca e apreensão, no crime previsto no art. 35, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas-õu ·comercializadas com violação a direito
de autor, suas versões e derivações, em poder
do infrator ou de quem as esteja expondo, mant€r1do em dep6sito, reproduzindo ou comercia~
Iizando.
Art. 39.-- ,.lndepén"dentemerife da açao criminal. o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática "do ato incriminado, com
a cominação de pena pecuniária para o caso de
transgressão do preceito (art. 287 do Código de
Processo Civil).
-§ 1? A ação de abstenção de prática e ato,
poderá ser çumulada com a de perdas e danos
pelos prejuízos decorrentes da infração.

Sobre a mesa, o parecer do Relator, que será
lido pelo Sr. Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à imediata apreciação do substitutivo,
em turno suplementar.

É lido o seguinte

PARECER
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmara

"'24, de 1987 (n• 8.551/86, na Casa de
origem).
O Relator apresenta a redação do vencido, para
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n<:> 24, de 1987 (n9
8.551/86, náCaSa-de Oôgem), que dispõe quanto
à proteção da propriedade intelectual sobre programas para computadores e sua comercializa~
ção no País, e dá outras providências.•
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Nelson Wedekln Relator.
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ANEXO AO PARECER

Redação do vencldo7 para o twno suplementar, do Projeto de Lei da Câmara
D' 24, de 1987 (n• 8551/86, na Casa de
origem), que dispõe quanto à proteçáo
da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua comercializa-

ção no País, e dá outras providências.
múLOI
DISPOSIÇÕES PREUMII'IARES

Art. 1ii São livres, no País, a produção e a
comercialização de programas de computador,

de origem estrangeira ou nacional, assegurada
integral proteção aos titulares dos respectivos direitos, nas condições estabelecidas na lei.
Parágrafo único. Programa de computador é
a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida
em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos

ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital, para fazê-lo funcionar de modo e para
fins determinados.
Art. 29 O regime de proteção à propriedade
intelectual de programas de computador é o disposto na Lei n9 5.988. de 14 de dezembro de
1973, com as modificações que esta Lei estabelece para atender às peculiaridades inerentes aos
programas de computador.
muLon

Da Proteção aos Direitos
de Autor
Art. 3ç É assegurada a tutela dos direitos relativos aos programas de computador, pelo prazo
de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir do
seu lançamento em qualquer pals.
§ 1o A proteção aos direitos, de que trata esta
Lei, independe de registro ou cadastramento na
Secretaria Especial de Informática -SEI.
§ 2'10s direitos atribuídos por esta Lei aos e_strangeiros, domiciliados no exterior, ficam assegurados, desde que o pafs de origem do programa
conceda aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes, em extensão e duração, aos estabelecidos no caput deste
artigo.
Art. 4 Os programas de computador poderão, a critério do autor, ser regiStrados em órgão
a ser designado pelo Conselho Nacional de Dereito Autoral - CNDA, regido pela Lei nç 5.988,
de 14 de dezembro de 1973, e reorganizado pelo
Decreto n' 84.252, de 28 de julho de 1979.
§ 19 O titular do direito de autor submeterá
ao órgão designado pelo Conselho Nacional de
Direito Autoral - CNDA, quando do pedido de
registro, os trechos ao programa e outros dados
que considerar suficientes para caracterizar a criação independente e a identidade do programa
de computador.
§ 29 Para identificar-se como titular do direito
de autor, poderá o criador de programa usar seu
nome civil; completo ou abreviado, até por suas
iniciais, como previsto no art. 12 da Lei n 9 5.988,
de 14 de dezembro de 1973.
§ 3? As informações que fundamentam o registro são de caráter sigiloso, não podendo ser reve~
9

Lados, a não ser por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.
Art. 5? Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador ou contratante de serviços, os direitos relativos a programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de víncu1o estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empre~
gado, servidor ou contratado de serviços seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza
dos encargos contratados.
§ I ç Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado será
limitado à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 29 Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, servidor ou contratado de serviços, os
direitos concemente_s a programa de computador
gerado sem relação ao contrato de trabalho, vin~
cuJo _estatutário ou prestação de serviços, e sem
utilização de recursos, informações tecnológicas,
materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou contratante de serviços.
Art. 6" Quando estipulado em contrato firmado entre as partes, os direitos sobre as modifi~
cações tecnológicas e derivações pertencerão à
pessoa autorizada, que as fiZer e que os exercerá
autonomamente.
Art. 7? Não constituem ofensa ao direito de
autor de programa de computador:
_I -a reprodução de cópia legitimamente adquirida, desde que indispensável à utilização adequada do programa;
n-a citação parcial, para fms didáticos, desde
que identificados o autor e o programa a que
se refere;
111- a ocorrência de semelhança de programa
a outro pré-existente, quando, se der por força
das caracteristicas funcionais de s.ua aplicação,
da observância de preceitos legais, regulamentares, ou de normas técnicas, ou de limitação
de forma_al_ternativa para a sua expressão;
lV-a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciai_s, a um sistema ·aplicativo ou operacioilaJ tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que
para uso exclusivo de quem a promoveu.
TITULO III

do Cadastro
Art. 8?

Para a comercialiZação de que trata
o art. 1" desta Lei, é obrigatório o prévio cadastramenta do programa ou conjunto de programas
de computador, pela Secretaria Especial de Informática - Sei, que os classificará em diferentes
categorias, conforme sejam desenvolvidas no País
ou no exterior, em associação ou não entre empresas não-nacionais e naç:ionais, definidas estas
pelo art. 12 da Lei n? 7 232, de 29 de outubro
de 1984 e art. }9 do Decreto-Lei n" 2.203, de
27 de dezembro de 1984.
§ 1ç No que diz respeito à proteção dos direitos do autor, não se estabelecem diferenças entre
as categorias referidas no caput deste artigo, as
quais serão diversificadas, para efeito de [mandamentos com recursos públicos. incentivos ftScais,
comercialização e remessa de lucros, ou pagamento de direitos aos seus titulares, domiciliados
no exterior, conforme o caso.
§ 21' O cadastramento de que trata este artigo
e a aprovação dos ates e contratos referidos nesta
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Lei, p~la Secretaria Especial de Informática -SEJ, serão condicionados, quando s~ tratar de
programas desenvoMdos por empresas não na~
clonais:
a) à apuração da inexistência de programa de
computador similar, desenvolvido no País por empresa nacional;
b) ao investimento pela empresa naciona1 que
comercialize programas de computador de origem externa, de quantia não inferior a 5% (cinco
por cento) da receita bruta originária dessa comercialização, no Fundo Especial de Informática
e Automação, subconta "Programas de Corri.PUtador", de que trata os artigos 15 e 16 desta Lei
§ ~ Além do disposto no caput deste artigo,
o cadastramento de que trata esta Lei, é condição
prévia e essencia1 à:
I - validade e eficáCia de quaisquer negócios
jurídicos relacionados a i'rçgramas;
D- produção de efeitos' fiscais e cambiais e
legitimação de pagamentos, ciédltos ou remessas
correspondentes, quando for o ·caso, e sem prejuízo de outros requisitos e condiÇões estabele._ddos em lei.
Art. 99 O cadastramento, para os fms e efêitcis
do art desta Lei, terá validade mínima de 3 (três)
anos e poderá ser renovado, a critério da Secre-taria Especial de-InfOrmática - SEI, obSeivado o
disposto no § 2 9 do citado artigo.
Parágrafo_ único. Da decisão, que deferir ou
denegar o pedido de cadastramento, caberá re-curso ao Conselho Nacional de Informática e Au·
tomação - CONIN, observado o disposto no Regimento Interno deste Cons_elho.
Art. 1O, Para os efeitos desta Lei, um programa de computador será considerado similar a
outro, quando atender às seguintes condições:
a) ser funcionalmente equivalente, considerando que deve:
1- ser original e desenvolvido independentemente;
ll- ter, substancialmente, as mesmas características de desempenho, considerando o tipo de
aplicação a que se destina;
111- operar em equipamento similar e em ambiente de processamento similar;
b) dispor de serviços-de suporte adequados
ao usuário;
·
c) ter prazo de entrega satisfatório ao usuário;
d) observar padrões nacionais estabelecidos,
quando pertinente;
e) ter preço não superior à base de cálculo
da quota de contribuição, de que trata o art 18
desta Lei, acrescido do va1or resuJtante da aplica·
ção do percentual máximo da quota de contribuição para sua classe sobre este preço;
f) executar, substancialm_ente, as mesmas Junções, considerando o tipo de aplicação a que se
destina e as características do mercado nacional.
Art. 11. A Secretaria Especial de lnfoimática
-SEI, decidirá sobre os requerimentos de càdastro, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias,
a partir da apresentação das_ informações completas para sua aná1ise.
§ }9 Exaurido este prazo, o requerimento será
tido por aprovado, nos termos em que for fonnuJado.
§ 29 A formulação de _exigências, ou o não-atendimento satisfatório destas, suspende o decurso de prazo antes referido.
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Art i2. Às empresas não nacionais, o cadastramento será concedido, exclusivamente, a programas de computador que se apliquem a equipamentos, produzidos no País ou no exterior, aqui
comercializados por empresas desta mesma categoria.

Art. 13. Será tomado sem efeito, a qualquer
tempo, o cadastramento de programa de computador:
I - por setenç:a judicial transitada em julgado; .
II- por ato administrativo;-quando comprovado que as informações apresentadas, pelo interessado, para instruir o pedido de cadastramento,
não são veridicas.
Art. 14. A Secretaria Especial de Informática

--SEI, poderá cobrar emolumentos pelos servi. ços de cadastro e emissão de títulos de uso, conforme tabela própria a ser aprovada pelo Minis-

tério da Cência e Tecnologia.

TITULO IV
Da Quota de Contribuição
Art 15. O Fundo Especial de Informática e
Automação de que trata a lei n? 7 232, de 29
de outubro de 1984, será destinado ao financiamento a programas de:
a) pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
de informática e automação;
b) formação de recursos humanos em informática;
c) aparelhamento dos Centros de Pesquisa em
informática, com prioridade às universidades federais e estadums;
d) capitalização dos Centros de Tecnologia
em Informática criados em consonância com as
diretrizes do Plano NacionaJ de Informática e Automação - Pianim.
Parágrafo único. O Fundo Especial de Informá-·
tica e Automação será constituído de:
a) dotações orçamentárias;
b) quotas de contribuição;
c) doações de origem interna ou externa.

Art 16. É instituída quota de contribuição, in·
cidente sobre a emissão de titulas de uso de programas de computador de origem externa, a ser
creditada' na subconta "Programas de Computador", do Fundo Esp_eciaJ de Informática e Automação, destinada ao financiamento de atividades
na área de programas de computador, atendidas
as linhas gerais estabelecidas no caput do art.
!5.
Art. 17. Aquotadec_ontribuiçãoaqueserefere o artigo anterior terá percentuais diferenciados,
observado o percentual máximo de 200% (duzentos por cento), "ad-vaJorem", devendo o percentual máximo reduzir-se para 150% (cento e cinqüenta por cento), conduído_o primeiro qüinqüênio, e para 100% (cem por cento) concluído o
segundo qüjnqüênio, respectivamente, da entrada
em vigor desta lei.
Parágrafo único. Os percentUais serào fixados
por classe de programa de computador, confol"
me tabela a ser aprovada pelo Conselho Nacional
de Informática e Automação - Conim, levando--se em conta o desenvolvimento da capacitação tecnológica nacional em informática e as
necessidades do usuário.
Art 18. A base de cálculo da quota de contribuição referida no art. 16, a ser declarada pelo
requerente do cadastramento será:

a) o preço praticado para o usuário final no
país de origem;
b) a quantia correspondente a 36 (trinta e seis)
vezes o valor do preço mensal de aluguel praticado para o usuário fiilal, no país de origem, quando for o caso;
c) o preço de um programa de computador
similar, na impossibilidade de outra forma de apuração.
Art 19. Quando houver fundadas dúvidas
sobre o valor declarado, a Secretaria Especial de
[oformática - SEI, fixará a base de cálculo, tomando em conta os critériqs do artigo anterior,
Cal>enaOde5t.i decisão recurso, sem efeito suspensivo, aq Conselho Nacional de Informática _e
Automação - Conin.
-

TITULO V
Da Comerdallzação

Art. 20. A cessão a terceiros dos direitos de
utilização de programas de computador far-se-á
através de Titulas de Uso, que serão documentos
comprobatórios da regularidade das respectivas
COpias.
§ J9 Para a emissão dos Títulos de Uso é
necessário o prévio Cadastramento do programa
de computador.
§ 29 Os títulos de uso serão emitidos num
prazo nláximo de 60 (sessenta) dias do seu requeriiri.ento pelo titular do cadastro.
§ 3" Os Títulos de Uso deverão conter a iden-tifkaÇão do programa de computador, o número
do cadastro, O núffiero do lrtulo de Uso e demais
elementos pertinentes na forma a ser estabelecida
na ·regulamentação destã Lei.
Art. 21. OsTítulosdeUsoserãoemitidospela
Secretaria Especial de Informática -SEI ou outro
·órgão e entidade pareia credenciada.
Art 22. Quando se tratar de programas de
computador de origem-externa, os Títulos de Uso
serao fOrileCídos medjante a apresentação da guia
âe recOlhimento da quota de contribuição, efetuada à ordem da subconta "Programas de Compu-;.
tador", do Fundo Especial de Informática e Automação.·
·
- Ari. 23. -- Os suportes físicos de programa de
computador e respectivas embalagens, assim co-,
mo os contratos a eles referentes, deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o
número de ordem de cadastro, o número do Título de Uso e o prazo de validade técnica da versão
comercializada.
Art. 24. O titular dos direitos_ de comercialização de programa de computador, durante o
prazo de validade técnica da respectiva versão,
é obrigado a:
I - divulgar, s_em ônus adicional, as correções
de eventuais erros;
II- assegurar, aos respectivos usuários, a prestação de serviços técnicos_complementares relatiw
vos_ ao adequado funcionamento do programa
de computador, consideradas _as suas especificações e as particularidades dq ~,~suário.
Art 25.-,-0 titular dos direitos do "Programa:;
de ComputadOr", dUrante o prazo de validade técnica tratado nos artigos imediatamente_ anteriores,
não poderá retirá-lo de c_::irculação comercial, sem
a justa índenização de eventuais prejuízos causados a terceiros.
Art 26. O titular dos direitos de programa de
computador e de sua comercialização responde,
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perante o usuário, pela qualidade técnica adequada, bem como pela qualidade da fixação ou gravação dos mesmos nos respectivos suportes físicos,
cabendo ação regressiva contra eventuais antecessores titulares desses mesmos direitos.
Art. 27. A exploração econômica de programas de computador, no País, será objeto de contratos de licença ou de cessão, livremente pactuados entre as partes, e nos quais se fiXará, quanto
aos tributos e encargos exigíveis no País, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos.
Parágrafo único. Serão nulas as cláusulas
que:
a) fJXem exclusividade;
b) _limitem a produção, distribuição, comercialização; c) eximam, qualquer dos contratantes, daresponsabilidade por eventuais ações de terceiros,
decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.
Art. 28. A comercialização de programas de
computador, ressalvado o disposto no art. 12 desta lei, somente é permitida a empresas nacionais,
que celebrarão, com os fornecedores não-nacionais, os contratos de cessão de direitos ou licença,
nos termos desta lei.
Pará_grafo único. A aprovação, pelos_ órgãos
competentes do Poder Executivo, dos atas e contratos relativos à comercialização de programas
de computador de origem externa, é condição
prévia e essendal para:
a) possibilitar o cadastramento do programa;
b) permitir a dedutibilidade fiscal, respeitadas
as normas previstas na legislação específica;
c) possibilífur a remeSsa ao exterior dos montantes devidos, de acordo c9m e_sta,_lei e demais
disposições legais aplicáveis.
Art 29. _ A aprovação e a averbação serão
concedidas aos atas e cOntratos, relativos a programa de origem externa, que estabelecerem remuneração do autor, cessionário r~sidente ou domiciliado no exterior, a preço certo_ por cópia e
respectiVa documentação técnica, que não exceda o valor médio mundial praticado na distribuição do mesmo produto, não sendo permitido pagamento calculado em função de produção, receita ou lucro do cessionário ou do usuário.
§ 1o Excluem-se âa permissão deste artigo
as empresas não-nacionais, a elas assegurada,
em decorrência da comercialização regulada pelo
art. 12, a rerilessa de divisas previstas nas disposições e nos limites da lei n~ 4.131, de 3 de
setembro de 1962, e legislação posterior.
§ 29 A nota fiscal, emitida pelo titular dos correspondentes diretos ou seus representantes legais, que comprove a comercialização de programas de computador de origem externa •. se,rá o
sufidehte-pa:ra·possibilitar os pagamentos previstos no caput deste artigo.

TITULO VI
Disposições Gerais
Art. 30. Será Permitida, mediante a prévia
anuência da Secretaria Especial de frúormática
- SEI, a importação ou o internamento, conforme o caso, de cópia única de programa de computador, destinada à utilização exclusiva pelo
usuário final.
Parágrafo único. Será automática a anuência,
pela Seçretaria Especial de Informática - SEI,
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quando se tratar de importação ou internamento

de cópia única de programa de computador, para
fins de registro ou cadastramento. _
Art 31.
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Nos casos de transferência de tecno-

logia de programa de computador, será obri~~
t6ria, inclusive para fins de pagamento e dedutlb!lidade da respectiva remuneração e demais efei-

tos previstos nesta lei, a averbação do contrato
no Instituto Nadona1 de Propriedade Industrial -

INPI.
Parágrafo único. Para a averbação de que trata este artigo, além da inexistência- da_capadtaçâo
tecnológica nadonaJ, é obrigatório o fomedmento, por parte do fornecedor ao receptor de tecno-

logia, da documentação completa, em especial
do código-fonte comentado, memorial descritivo,

especificações funcionais e internas, diagramas,
fluxogramas e outros d_ados têcolc-º-s necessários

à absorção da tecnologia.
Art. 32. Aspessoasjurfdicaspoderãodeduzir,
até o dobro, como despesa operacional, para efeito de apuração do lucro tributável pelo Imposto
de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, os
gastos realizados com a aquisição de programas
de computador, quando forem os primeírós uSüários destes, desde que os programas se enquadrem como de relevante interesse, obervado o
disposto nos artigos 15 e 19 da Lei n? 7 .232,
de 29 de outubro de 1984.
§ 1? Paralelamente, como forma de__incentivo, a utilização de programas de computador desenvolvidos no Pafs, por empresas privadas nacionais, será levada em conta para efeito da conce~
são dos incentivos previstos no art. 13 da_ LeL
n<:t 7 .232, de 29 de outubro de 1984, bem como
financiamentos com recursos públicos.
§ 2~ OS órgãos e entidades da Administração
Pública FederéU, Direta ou lndireta, Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e as demais entidades sob o controle diretQ ou indireto
da União, darão preferência, em igualdade da condições, na utilização de programas de computador, desenvolvidos no País, por empresas privadas nacionais, de conformidade com o que estabelece o art 11 da Lei no 7 .232, de 29 de outubro
de 1984.
§ 3o Programas de computador, produzidos
por órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, Direta ou lndireta. Fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público e demais entid!'ldes sob o controle direto ou indireto da União,
somente poderão ser comercializados em casos
excepcionais, justificados pela ausência de similar
nacional e de capacitação da iniciativa privada
nacional.
Art. 33. -As aÇões de n_ulidªde _çlo registro ou
do cadastramento, que correrão em segredo de
justiça, poderão ser proposta por qualquer interessado ou peJa União Federal
Art 34. A nulidade do registro constitui matéria de defesa nas aç6es cíveis ou criminais, relativas à violação dos direitos de autor de programa
de computador.
TITULO VIl

Das Sanções e Penalidades
Art. 35. Violar direitos de autor de programa
de computador:
Pena- Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos e multa.
Art 36. Utilizar programa de computador de
terceiros ou comercializar programa de compu-

tador, sem o respectivo Título de Uso ou não
cadastrado.
Pena- Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos e multa.
Art. 37. Importar, expor, manterem depósito,
para fms de comercialização, programa de origem
externa não cadastrado:
Pena- Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
e multa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica a programas internados exclusivamente
para demostração ou aferição de rf!ercado em
ferras ou cõligressos de natureza técnica, dentífica ou índustrial.
Art. 38. A açãO-Penal, no crime previsto no:s
arts. 35, 36 e 37 desta Lei, é promovida mediante
queixa, salvo quando praticado em prejuízo da
União, Estado, Distrito Federal, Município, autarM
quia, empresa pública, sociedade de e_conomia
mista ou fundação sob supeMsão ministerial.
Parágrafo único. A ação penal e as diligências
_preliminares de busca e apreensão, no crime previsto no art. 35, serão precedidas de vistoria, podendo_ o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação a direito
de autor, suas versóes e derivações, em poder
do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.
Art. 39. Independentemente da ação penal,
o prejudicado poderá intentar ação para proibir
ao infrator a prática do ato incriminado, com a
cominação de pena pecuniária para o caso de
transgressão do preceito (~rt. 287 do Código de
Processo Civil).
§- 1~ A ação de- absterição de prática de ato
poderá ser cumulada com a de perdas e danos
pelos prejuízos decorrentes da infração.
§ 29 Aação civil, proposta com base em violação dos direitos relativos à propriedade intelectual
sobre programa de computador, correrá em segredo de Justiça.
§ 3o Nos procedimentos cíveis, as medidas
cautelares de busca e apreensão observarão o
disposto no parágrafo único, do art. 38 desta Lei.
§ 4~ O juiz poderá conceder medida liminar,
proibindo ao infrator a prática do ato incriminado,
nos termos do caput deste artigo, independentemente de ação cautelar preparatória.
§ s~ Será -responsabilidade por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas
previstas neste e no artigo anterior agindo de mâfé
ou por espírito de emulação, capricho ou erro
grosseiro, nos tennos dos arts. 16, 17 e 18 do
Código de Processo Civil.
TirULO VIII

Das prescrições
Art. 40. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação
cível por ofensa a; direitos patrimoniais do autor.
Art 41. Prescrevem igualmente em 5 (cinco)
anos as ações fundadas em inadimplemento das
obrigações decorrentes, contado o prazo da data:
a) que constituiu o termo final de validade
técnica de versão posta em comércio;
b) da cessação da garantia, no caso de programa de computador desenvoMdo e elaborado
por encomenda;
c) da licença de uso de programa de computador.

-liTULO IX

Das disposições finais
Art.- 42. Esta Lei Será regulamentada no pra·
zo máximo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 43. Esta Lei entra ern vigor na data de

sua publicação.

--

Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o Substitutivo, em turno suplemen-

tar.
Ao substitutivo foram apresentadas 30 sube·
mendas.
O Sr. Primeiro-SeCretário procederá à- ieitura da
Subemenda n~ 1.
É lida a seguinte.
Subemenda n? 1

Art. 9fl O cadastramento, para os fms do art.
8? desta lei, terá validade mínima de 3 (três) anos,
e será renovado automaticamente pela SEI, reservad9 o disposto no § 2~ do citado artigo.
Justificação oral.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
- Robelto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos, para justificação oraJ.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Para justificação. Sem revisão do orador.)_- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
- A nova tedação que consta desta Emenda foi
objeto de discussão construtiva na qual se chegou
a um entendimento. Estou plenamente de acordo
com esta redação, retirando a emenda original.
Portanto, o art. 9~ teria a seguinte redação:
"O cadastramento, para fins do a"rt 8? desta
lei, terá validade mínima de três anos e será
renovado, automaticamente, pela SEI, observado o disposto no § 2" do citado artigo."
As minhas objeções àredaçáo anterior, a saber.
o direito de cassação ou prescrição do cadastramenta por simples arbítrio da SEI foi eliminado
graças à cooperação que encontrei dos Senadores Femando Henrique Cardoso, Cãrlos Chiarem, Virgílio Távora, João Menezes e, sobretudo,
do Senador Nelson Wedekin.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Sr. 1?MSecretário procederá à leitura da Subemenda n9 2.
É lida a seguinte
Submenda n" 2

Substitua-se o art. 11 do substitutivo pela seguinte redação:
"Fica estipulado o prazo de 120 dias con~
cedido a SEI para manifestar-se sobre o pedido de cadastr_amento de que trata este artigo,
contado a partir da data do respectivo protocolo."
Justificação oral.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-

Roberto Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos, para apresentar a justificação oral.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Para justificar. Sem revisãO do Orador.) - Sr.

Presidente, Srs~ Senadores:
Entendo que _este substitutivo foi, por acordo,
referido de volta ao texto aprovado na Comissão
de Constituição e Justifica, que reza:
"Dê~se ao_§

31 do art. 31 a seguinte redação:

"Fica estipulado o prazo máximo de 120

dias, concedidos à Secretaria Especial de ln~
SEI, para manifestar-se sobre
o pedido de cadastramento de que trata este
forrnática -

artigo, contado a partir da data do respectivo

protocolo.''
- -Esta emenda foi sugerida pelo Senador João
Menezes e foí objeto de entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Sr. 19-Secretário procederá à leitura da SubE·
mendan"3.
É lida a seguinte
Subentenda n' 3

Substitua-se a expressãCI 60 dias Pela expressão
30 dias.
Justificação oral.
SaJa das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Roberto Campos.
O Sr. HumbertO Lucena deixa a cadeira
da presidência, _que é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos, para apresentar a justificação oral.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -

MT.

Para justificar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Também esta emenda resultou do acordo
construtivamente construído - se me permitem
o pleonasmo. É conveniente diminuir o prazo entre o pagamento pelo distribuidor da quota de
contribuição, ao comercializar após o cadastramenta, e a emissão do título de registro. Em caso
contrário, haveria uma erosão inflacionária do capital investido pelo distribuidor. Trinta dias é um
prazo amplo, porque a emissão de títulos é mera
rotina burocrática. Não se trata de uma nova verificação de cadastramento. O cadastramento já foi
feito, o distnbuidor pagou a quota de contribuição
e, se Mo for emitido o titulo de uso, ele fica com
o seu dinheiro a descoberto, sujeito à erosão inflacionária.
Eu havia proposto até um prazo muito menor,
de cinco dias. Foi o Senador Carlos Chiarelli que
propôs a forma intermediária de 30 dias, que mereceu o acordo dos participantes da reunião. Muitoobrlgado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

O Sr. 1v-secretário procederá à leitura das Subemendas n"' 4 e 5.
sao lidas as seguintes
Subemenda n' 4
Acrescente-se o seguinte_ parágrafo único ao
art. 43 do Substitutivo:
-"'O Poder Executivo deverá regulamentar
esta lei no prazo de 120 (CeOto e Vinte) dias,
a contar da data de sua publicação."

_J_ustiflcação
Tra~se tão simplesmente de se adequar a redação do Substitutivo ao que nos parece lógico
e adequado.
Sala das sessões, 18 de novembro de 1987.

-João Menezes.
Subemenda rJ1" 5
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abrangendo as maiS diferentes especiaJizaçóes,
tomo processamento de textos, planilhas eletrônicas, sistemas médicos, agropecuária. física, química, brinquedos, econometria, etc.
A se manter a exigência de verificação da similar, ela deveria prevalecer apenas para a concessão de incentivos e financiamentos. Não deveria
aplicar-se ao cadastramento que é simples reco. nhecimento do direito de propriedade autoral.
-Sala das Sessões,
. - Irapuan Costa Jú-

Suprima-se a expressão ": .. comercialização... "
do parágrafo 1~ do artigo 8?
---~or- Roberto campos..
Justificação
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peA inserção da pa1avra "comercialização" datço a palavra.
se-ia margem à SEI para limitar arbitrariamente
o direito do usuário de adquirir "software" de orlO SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -g~m externa, mesmo que ele se disponha a pagar
Tem a palavra V. Ex"
um elevado preço pela superposição de tributos:
1o - a contribuição_ do distribuidor de 5% da
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS-MT. Sem
receita bruta (art. 8", § 29, letra "b");
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena2?- os-emolumentos pelos serviços de cadas-dores:
Estando ausente o Senador lrapuan Costa Jútroe títulos de uso (art. 14);
39- a cota de contribuição que pode atingir
nior, S. Ex" me delegou poderes para faJar sobre
esta subemenda conjuntamente assinada.
o percentual máximo de 200% ad valarem (art.
17),
Esta subemenda obedecia a uma diferente filoSaJa das Sessões, 18 de novembro de 1987.
softa que seria por mim favorecida..A saber, que
-Senador Roberto Campos.
só houvesse verificação de simii?Jrldade nacional
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, pe- no caso de o distnbuidor solicitar favores, incentivos fiScais, empréstimos favorecldos. O cadas~
ço a palavra.
tramento não dependeria da verificação de simUaO SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) q_dade. Seria meramente o reconhecimento da
Tem-ã palavra V. Ex'
titularidade do direto de propriedade industrial.
O único obstáculo ao cadastram ente- na minha
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
concepção, e na do Senador lrapuan Costa Júnior
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
- o único obstáculo seria a quota de contribuiSenadores:
Para não complicar a discussão, retiro a sube- ção,- isto é o encargo financeiro que o comprador
do software estrangeiro pagaria em beneficio de
r'nenda ~<:_ n" 5, de minha ~utoria.
um fundo destinado à promoção de desenvoJ..
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) vimento do software.
O Sr. 1?.secretário procederá à leitura da Sube·
Entretanto, verificamos que manter a exigência
menda n">6,
de similaridade, é urna posição irredutivel do
É lida a seguinte
PMDB mesmo ao nível dq cadastramento e não
apenas para a concessão de incentivos. Sendo
Subemenda n' 6
esta a posição irredutível do PMDB - . e ainda
Su&:Stltua-se, -rio art. 89, a redação dada ao § mais irredutível da SEI, que não é famosa por
~~. alíneas a e _b_; pela seguinte:
sua por flexibilidade - e .em resultado das várias
Art. 8?,,,.,u~•·---··-----·--•·-•""•--•"" negociações a que se procederam, e que visaram
§ 1• .............................- - -........................
limitar um poucochinho o grau de arbítrio na veri§ 29 _A _fixação dos financiamentos e incenficação da similaridade, eu retiraria esta emenda.
tivos fiscais a que se refere o § 1ç deste artigo
Comprometi·me com o Sr. Senad.or Fernando
levará em conta a apuração, pela Secretaria EspeHenrique Cardoso a tentar vencer o Senado pela
cial de Informática - SEJ, da inexistência de pro- argumentação e não pela obstrução. (Muito bem!)
grama funcionalmente equivaJente, desenvolvido
no Pafs por _empresa nacional.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) § 39 Entende-se por programas de compu- O Sr. 19 -Secretário procederá à leitura da Subetador funcionalmente equivalentes aqueles que menda nç 7.
satiSfãçam, no mínimo, às seguintes condições~
É lida a seguinte
a) sejam resultantes de criação independente
e original;
Subemenda n9 7
b tenham o mesmo tempo de execução, requiM
Suprima-se
a
alínea b do § 2 9 do art. &
sitos de memória e número de comandos de opeM
- ração pelo usuário;
Justificação
c) possam operar no mesmo equípainento,
A
primeira
incOnStitucionalidade
se refere ao
usando a mesma linguagem de programação e
princípio de ísonomia (art. 153, §}'?);"Todos são
executando as mesmaS funções perante OusuáM
iguais perimte_a lei". Na hipótese, além de provorio."
car a lesão do direito de cada indivíduo, geraria
Justlflcação
um tratamento diferente com relação a cada um,
ficando alguns obrigados a atívidade de pesqWsa
A verificação da existência de similar nacional
e outros não, dependendo de venderem ou não
funcionamento equivalente é um pesadelo buroprogramas de origem estrangeira. Qucindo o disci'ático e-enVolve a1to grau de subjetividade. São
tribuidor, como é costumeiro, tem sua receita glomilhares os softwares a serem cadastrados,
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ba1 oriunda, ora de uma ora de outra atividade,
enfrentaria inclusive dificuld~des práticas na alocação ·compulsória dos recursos para pesquisa.
A segunda inconstitucionalidade deriva do espfrito e da letra do art. 153, § 23, da Constituição
Federal, que reza: "É_ livre _o .exercício de qualquer
trabalho, oficio de profissão, observadas as condi-

ções de capacidade _que a lei estabelecer".
Dessarte, a lei não pode estabelecer injunções
restritivas do livre exercício da profissão, a não
ser as configuradas em diplomas e testes relacionadas à demonstração de capacidade para exercer o ofício, como no caso de_ profissionais de
medicina, direito, engenharia, etc.
Além de impugnável por inconstitucionalidade,

o dispositivo releva desconhecimento de contabilidade. A receita bruta não é equivalente a lucro
líquido e 5% da receita bruta - depois de dedu~
zidas despesas operacionais, financeiras, depreciação e impostos - podem se transformar em
prejuízo. Seria ridículo exigir-se do distribuidor
nessas condições que faça investimentos promocionais na pesquisa.
Finalmente, ferir-se-ia a vedação de dupla incidência sobre o mesmo fato gerador. A comercialização do softwi!fre importado seria o fato gereidor
de três encargos: 1) a contribuição do distribuidor
para o desenvolvimento tecnológico (art. ~); 2)
a cota de participação (arts. 16-18); 3) OS éTiolumentos do cadastro da SEI (art. 14). Se o objetivo
ê o isolamento tecnológico do Brasil não se poderia imagfrlar inétodo ma!s eficaz~
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Senador Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Asubemendajá está justificada, Sr. Seriador.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -

MT)

-Esta justificação foi objeto de um acordo, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O Sr. Primeiro_-Secretáiio PrOCederá à leitura da
Subemenda n9 8.
J:: lida a seguinte

Subemenda n" 8
Suprima-se o art 9~
Justificativa oral.
Sala das sessões, 18 de novembro de 1987.
- Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Com a palavra o nobre Senador Roberto Campos
para fazer a justificativa oral.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Para uma justificativa .. Sem revisão d6 orador.)
-Sr. Presidente, trata-se, novamente, de um artigo para o qual foi oferecida nova redação em
resultado de um acordo concluído no gn.fpõ-hegociador que se reuniu no intervalo da sessão.

A nova redação acordada foi entregue à Mesa
e pediria que fosse relida, para completo esclarecimento~-

Esta redação, segundo anotei, é a seguinte:
"O cadastramento para os fins e efeitos
do art. 89 desta lei terá validade mínima de
3 anos e será automaticamente (enovada pela SEI, observado o disposto no § 29_do citado
artigo."
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Peço ao Senador Nelson Wedekin verificar se
· está é a redação devidamente acordada.

mente" deixa um alto grau de subjetividade. O
software deve ter as "mesmas" caracterfsticas

Já foi objeto de

de desempenho e não "substancialmente as mesmas", porque, de outra maneira, com a latitude
e vagueza da expressão "sUbstancialmente", o
usuário acabaria tendO que comprar um novo
equipamento "similar'', Isso seria pafã ele um encargo financeiro. Sugiro, portanto, a eliminação
da expressão "substancialmente".
O correto seria exigir ter as "mesmas" características de desempenho, porque senão o usuário
-não estaria satisfeito em seu legitimo direito. Então, o similar não seria similar, porque não teria
as mesmas características, porém substancialmente as mesmas, expressões tais que "similar"
ou "substancialmente" interpõem um alto grau
de subjetividade e julgamento da autoridade.
Peço, portanto, o apoio do Senado Federal a
esta proposição.

O Sr. Nelson Wedekin -

acordo.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Portanto,
Sr. Presidente, já fOi objeto de um acordo e não
farei ne-nhiiffia obstrução.
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Então, V. Ex" retira esta emenda?
O SR. ROBERTO CAMPOS - A emenda
foi apresentada e reflete o acordo de modo que
o art. 9? permanece, não com a redação que eu
havia sugerido anteriorm~nte, mas com a redação
resultante do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Exato. V. EX' retira a primeira subemenda e subsiste a segunda, com a redação dq acordo.
O SR. ROBERTO CAMPOS -Sim. Sr. PresidentE:, e para não subsistir nenhuma dúvida, pediria a leitura da subemenda.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

V. EX' será atendido.
Solicito ao Sr. Primeiro-Secretário que proceda
novamente à leitura da subemenda.
· É lida a seguinte
Subemenda No 8

Suprima-se o art. 9'?.
Justificaçãa_oral,
Sa1a das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Sr. Primeiro-SeCretário procederá à leitura da
Subemenda n? 9.

É lida a seguinte
Subemenda N9 9

Suprima-se a expressão "substancialmente" do
item II da alínea a do art. 10, passando o texto
a ficar i:om- a- seguinte redaçOO:

''II- ter as mesmas características de desempenho, considerando o tipo de aplicação
a que se destina."
Justificação
A expressão "substancialmente" introduz uma
larga medida de subjetividade, em detrimento do
usuário.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
- Sen~dqr Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Já está justificada.
O SR. Roberto Campos -

Peço a palavra,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem V. Ex~ a palavra.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Q.Jeria apenas ponderar que a eliminação da palavra "substancialmente" não foi _discutida no grupo, mas
me parece absolutamente lógica. Pediria o apoio
do grupo. A razão é que 'a palavra "substancial~

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Nobre Senador Roberto Campos, V. Ex' já havia
justificado a sua emenda por escrito. Assim, V.
~. praticamente, antecipou o seu encaminhamento fazendo um apelo ao nobre _Relator que,
oportunamente, se pronunciará sobre o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura da SubEmenda no 10.
É lida a seguinte
Subemenda 0.9 10
Dê-se a seguinte redação ao item UI da alínea

a do art. 10:
"lll -operar no mesmo equipamento e
em ambiente de processamento ~uivalen
te."
Justificação
O usuârio não deve ser obrigado a mudar seu
equipamento para um "equipamento similar",
além de se adaptar ao "sOftware". É o programa
qUe deve-se ajustar ao compUtãdor e não o computador ao programa.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
Senador Roberto Campos.
O SR. PRESIDeNTE_ (Humberto Lucena) O Sr. 19-Secretário procederá à leitura da SubEmenda n~ 11.

É lida a seguinte
Subentenda n9 11
A alínea b do item III do artigo 1O passaria

a ter a seguinte redação.

··m-................................................,....................
b) dispor de suporte considerado satisfa·
tório_ pelo usuário."

Justificação
_ Cabe ao usuário, que é ·aquele cuja eficiência
e produtividade estão em prazo, e não à SEl, eOtidade de regulação burocrática, julgar da adequação ou do "suporte" dos programas.
Sala das Sessões, 18 Cfe novembro de 1987.
- Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, acredito que a justificação escrita foi inadequada. Em duas palavras, poderia explicar.
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Quem deve considerar adequado o suporte é
o usuário e não a SEI. Deve ser a disponibilidade
de suporte considerada satisfatória pelo usuário
e não pela autoridade. É o mesmo princípio do
artigo anterior. Ê o usuário que deve definir se
o equipamento ou o software é satisfatório para
ele, não é a autoridade que vai definir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -

Pediria ao nobre Senador Roberto Campos, já
que as subemendas que continuam sendo lidas,
de sua autoria, estão justificada_s por escrito, que
se dispensasse de complementar qualquer outra
razão por causa do adiantado da hora. AS 14 horas
e 30 minutos, teremos, no plenário da Comissão
de Sistematização, apreciaçáo da Redação Fina1
do novo projeto de Constituição.

Por conseguinte, pediria ao nobre Secretário
que fosse lendo todas as subemendas, em mesa,
já justificadas. Ao mesmo tempo o Senador Roberto Campos poderia vir à mesa para selecionar
aquelas que poNentura deseja que vão à votação
e as que pretende retirar, de acordo com a negociação feita.

O Sr. Roberto Campos - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Não quero
parecer estar criando dificuldades, mas na minha
experiência, sei que muito dos Srs. Senadores
não levam a justificação escrita.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Sr. 1~"~Secretário procederá à leitura das Subemendas n 9s 12, 13 e 14.
São lidas as seguintes
Subemendiill1' 12
Dê~ se

à alínea c do Item ID do art. 1O a seguinte

redação:
"c) ter prazo de entrega considerado satis~
fatórfo pelo usuário."

Jusiulcaçáo
Cabe ao usuário, que é a(luele cuja eficiência
e produtividade estão em prazo, e não à SEI, enti~
dade de caráter reguJatório e burocrático, juJgar
sobre a adequação do prazo de entrega a suas
necessidades de operação indusbial ou comer-

cial.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
_:....Senador Roberto Campos.
Subemenda 09 13

Supn"me1-se a expressão ''substancialmente" da
alínea f do item III do artigo 1O.

agente produtivo, cujos interesses devem ser sela~
dos é o usuário, e não o deste burocrático.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
Senador Roberto Campos.

Subentenda n' 16

"Art 18 ······················-·---·---··a) a quantia correspondente a 36 vezes o valor do preço mensal de aluguel
praticado no país para o usuário final."

Emenda modificativa ao art. 11.
Dê-se ao art. 11 e seus parágrafos a seguinte
redação:
"Art. 11.

F'ica eStipulado o prazo máximo de 90 dias concedido à Secretaria Especial de informática- SEI, para manifestar-se
sobre o pedido de cadastramento de que
trata este artigo, contado a partir da data do
respectivo protoco]o.
§ 1? Esse prazo poderá ser estendido
- por mais trinta dias caso sejam sollcitadas
ao Usuário informações ou diligências adicionais.
_ § 2 9 Exauridos os prazos acima, o requerimento dará tudo por aprovado, nos termos
em que for formulado."

Justlllcação
A avalanche dos pedidos de cadastramento re-

presentará de per se um pesadelo burocrático.
Se não houver decurso de prazo com disciplina
imposta, a SEJ poderá fazer recessivas exigências
e pedidos de informação, retardando indefinidamente a utilização legal do programa, pelo usuário.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, esta última subemenda foi prejudicada pela
aceitação de uma subemenda do Senador João
Menezes. Retiro-a, em favQr _d_a subemenda do
Senador João Menezes.
O SR. PRESIDENTE (Humberto l.ucena) O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura das
Subemendas n"" 15 e 16.

Justificação
A expressão "substancialmente" encerra um al-

to grau de subjetividade de julgamento. O que
a SEI interpreta como sendo substancialmente
as mesmas funções pode conflitar com a opinião
do usuário sobre próprias necessidades. O agente
produtivo, cujos interesses devem ser selados, é
o usuário, e não o deste burocrático.
Sala das Sess_ões, 18_de novembro de 1987.
-Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Para não
complicar uma situação complexa, retiro a Subemenda de n? 16 que não é fundamental.
O SR. PRESIDENTE (Humberto wcena) O Sr. Primeiro--Secretário procederá à leitura das
Subemendas no;>S 17 e 2 I.
São lidas as seguintes
Subemenda N• 17

No art. 19 substitua-se a expressão "sem efeito
suspensivo" pela expressão "com efeito suspen~

sivo".

JustiOcação
O Conin só se rema duas vezes por ano e
só vota os recursos na reunião subseqUente àquela em que foi apresentado. Nessas condições se
o recurso não tiver efeito suspensivo, os distribuídores e usuários poderão ser lesados durante vários meses, caso a SEI arbitrar valores diferentes
das realidades do mercado.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Senador Roberto Campos.
Subemenda N? 18

São lidas as seguintes
Dê~se

Subemenda Ir' 15

-Adiciona critéiiO à elaboração da tabela de alíquotas.
Altere-se o parágrafo único do artigo 17 para
incluir novo critério, dando-lhe a seguinte redação:
"Parágrafo único. Os Percentuais serão fiXados por classe de programa de
computador, conforme tabela a ser aprovada pelo Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN, levando-se
em conta a existência de programas de
computadores nacionais, o desenvolvim~nto da capitação tecnológica nacional
em informática e as necessidades do usuário."

Justificação
A existência de programas naciona.ls em uma

detefmlitada classe deve ser o fator determinante
para o estabelecimento dos percentuais da quota
de cOntribuição da respectiva classe. -:-Sala das
Sessões.
- VlrgíUo Távora.
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Dê-se a seguinte redação à alínea ''b" do art
]8,

Subemenda rt' 14

Justificação
A expressão "substancialmente" encerra um al·
to grau de subjetividade de juJgamento. O que
a SE interpreta como sendo substancialmente
as mesmas funções pode confiitar com a opinião
do usuário sobre suas próprias necessidades. O
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ao § 2? do art. 20 a seguinte redação:

"Art. 20. ·····-···-·-·····-·-·-··········-····--·--·-- _
§ 29 Os títulos de uso serão emitidos
num prazo máximo de 5 (cinco) dias do seu
requerimento pelo titular do. cadastro."

Justlllcaçáo
O art. 22. ptessupõe o recolhimento anterior
da cota de contribuíção. A demora na emissão
d9 título de uso representaria_prejuízo financeiro
para o distribuidor, particularmente em situações
inflacionárias agudas tornarHse-ia impraticável
qualquer previsão empresarial da rece[ta de vendas.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Senador Roberto Campos.
Subentenda

rt' 19

Determina um prazo para a garantia oferecida
ao usuário.
AltereHse o artigo 26 para incluir o prazo de
validade técnica, dando-lhe a seguinte redaç:ão:

·•Art. 26. O titular dOS direitos de programas de computador e a sua comercialização
responde perante o usuário, durante o prazo
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de validade técnica, pela qualidade técnica
adequada, bem como pela qua1ídade da foca-

ç:ão ou gravação dos mesmos nos respectivos suportes físicos, cabendo aç:ão regressiva contra eventuais antecessores titulares
desses mesmos direitos."

Justificação
Os serviços de assistêhcia técruca não podem
ser perpétuos.
Sala das Sessões,
- VlrgJ.lio Távora.
Subemenda N9 20

Suprima--se o § 1' do art. 29.
Justificativa oral.

Sala das Sessões. 18 de novembro de 1987.
-Senador Roberto Campos.
Subentenda n' 21

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30. No caso de importação ou internamente de programa de computador
destinado à utilização exclusiva pelo usuário
fina], caberá a este o requerimento dos res-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
temente concluído e a redação finalmente acordada foi a seguinte: "Será permitido o internamento." A expressão "internamento" foi sugerida
pelo Senador Bonan Tito.
"Será permitido o internamento de cópia
única de programa de computador destinada
à utilização exclusiva pelo usuário fina], cabendo a este o pagamento da cota de contribuição de que trata o art. 16."
Peço_ ao nobre Senador Nelson_Wedekln confir~
mar esse entendimento.

O Sr. Nelson Wedekin- Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Senador Roberto Campos, V. Ex!', então, retira a
subemenda?

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, retiro a anterior em beneficio desta nova subemenda.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Solicito ao Sr. J9-Secretário que prossiga com
a leitura das subemendas.

São lidas as seguintes

pectivos titulas de uso e pagamento das quotas devidas."
Justificação
Não se deve impedir que cientistas brasileiros
participantes de conferências inlemãcionais ad-

quiram novidades tecnológicas ali exibidas e que
aperfeiçoem seu desempenho profiSsional.
Sala das Sessões, 18 de novembro 1987.Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Sr. Primeiro-Secre~rio procederá à leitura da
Subemenda n9 22.
-

É lida a seguinte

Subemenda n' 22

No art. 30 s_uprimam-se as seguintes expressões: " ... mediante a prévia anuência da Secretaria
Especial de Informática -SEL."-

Justificação
O dispositivo atual inibiria a aquiSição de "software", inovadores, por partes de cientistas e técni~
cos brasileiros que participarem de conferências
cientificas no exterior. Ser-lhes-ia impraticável solicitar "prévia anuência" por aquisição de programas, cuja existência desconhecem e que representam um enriquecimento do seu próprio desempenho profissional como usuários._ É o caso,
por exemplo, de "expert systems" exibidos em
Congressos médicos internacionais. A me~'!la
consideração se aplica aos industriais que precisam de uma única cópia de "software" de tempo
real para modernizar seu parque produtivo.
Trata-se de problema diariamente experimentado pelos industriais nacionais, que as vezes_ tem
de aguardar wn ano para aprovação da Guia de
Importação pela SEI.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, esta subemenda faz parte do acordo recen-

Subemenda n~ 23

Esclarece o enquadramento para efeito de incentivos fiscais
Dê-se ao caput do art. 32 a seguinte redação:
__"Art. 32. As--p~ssoas· jl!rfdic~S -poderão
deduzir, até o dobro, como despesa operadona.!, para efeito de apuração do lucro tributável pelo Imposto de Renda e Proventos de
qualquer natureza, os gastos realiza~os com
a aquisição de programas nacionais- de computador, quando forem os primeiros usuários
destes, desde que os programas pertençam
a categorias enquadradas nos critérios e condições estabelecidos no art. 19, da Lei n9
7 232, de 29 de outubro de 1984."

NQYembro de 1987
- Justificação

Alarga o mercado estatal para também abranger os níveis estaduais e municipais, resultando
numa maior alavancagem do desenvolvimento
do setor produtor privado de programas de computador.
. -Virgílio Távora.
Sala das Sessões,
O Sr. Roberto Campos Sr. Presidente.

Peço a palavra,

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) SenadOr Roberto- Cãmpos, pediria venia a V. Ex",
mas regimentalmente V. Ex", por enquanto, não
poderá falar sobre esta emenda, mas poderá fazêlo no encaminhamento.
O Sr. Roberto Campos s-r. Presidente.

Muito obrigado,
·

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Solicito ao Sr. 1 ~-Secretário que prossiga com
a leitura das subemendas.

São lidas as seguintes_subemendas:
Subemenda

n~

2?

Dê-se ao parágrafo 39 do art. 32 a seguinte
redação:
·
"§ 3"' Programa de Ó:)ITipútador, produzidos por órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, fundações instituídas ou mantidas pe_lo Poder PL!_blico e
demais entidades_ sob o controle direto ou
indireto do Poder Público, sQinente pOderão
ser comercializados em casos excepcionais,
justificados pela ausência de similar nacional
e de capacitação da iniciativa privada nacional."

Justificação

Amplia a resbição de comercialização de proJustificação
gramas de computador aos níveis estaduais e mu- _nicipais, diminuindo ainda mais a atuação do EsOs critérios e condições para se considerar um
tado como concorrente da iniciativa privada.
programa de computador como de relevante inteSala das Sessões,
- Vlrgillo Távora.
resse para o País, encontram-se discriminados
Subemenda
n' 26
apenas no art. 19, da Lei n~ 7.232/84. Substitua,:,se
o
§
39
do
art
32 do Substitutivo
Sala das Sessões,
. -VIrgílio Távora.
do Relator, pelo seguinte:
Subemenda n9 24

Estende a preferência a todos os órgãos do Poder
Público
Dê-se ao__ .P_arágrafo 29 do art. 32 a seguinte
redação:
-

29 Os órgãOS- e eritidãdes- da Administi-a"çãO -Pilli"lfc"ã Direta ou lndireta, Fundações
''§

instituídas ou mantidas pelo poder público

e as demais entidades sob o controle direto
ou indireto do poder público, darão preferência em igualdade de condições na utilização de programas de computador, desenvolvidos no País, por empresas privadas nacionais, de conformidade com o que estabelece o art. 11, da Lei no 7 .232, de 29 de
outubro de 1984."
- -

"'Art 32 ...............•...•.•.....................•...................
•-•oow~•---·------------~

§ 39 A J)articipéiçã6 do Estado na comercialização de Programas de Computador
obedecerá o disposto no inciso II ao art. 2?
da Lei n• 7.232.'"

JUStificação
Permitir que empresas sobre o controle direto
ou indireto do Estado, e cuja ati.vidade -pririCipal
seja a produção de bens de informática, tais- COmo
_a_Cobra Computadores _e Sistemas Brasileiros S/
A, comercialize programas de computador.
Sala de Sessões, 18 de novembro de 1987.
-Senador Severo Gomes.
Subemenda n' 27

Suprima-se o art. 36, renumerando-se os_ ~e~
mais.

Novembro de 1987
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Justificação

As restrições protecionistas só se podem aplicar
à comercialização do "software" pelo distribuidor
de produtos de origem externa, o que se faz através de quota de contribuição e do tftu1o de uso.

É: impossível criar-se um estado-polícia para vigiar
os usuários, aplicando--se-lhe a pena de detenção.
São milhares de usuários que não caberiam nas
penitenciárias do País. O Brasil já tem suficientes

problemas com sua população carcerária para
transformar-se num "gulag" eletrônico.

Sala das sessões, 18 de novembro de 1987.
-Senador Roberto Campos.
Subemenda n" 28
Dê-se ao art. 37 e seu parágrafo úrllco a seguinte redação:

"Art. 37. lmportar, expor, manter em depósito, para fins de comercía1izaçâo, programa de origem externa não-cadastrado, ou

comercializar programa de computador sem
o respectivo titulo de uso.

Pena- detenção de 6 meses a dois anos
e muJta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica a programas internados exclusivamente para demonstração ou aferição de
mercado em feiras ou congressos de natuw
reza técnicowcientífica ou industrial."

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senaw
dores...

O SR. PRESIDEI'!TE (Humberto Lucena) Pediria a V. EX' para ser breve, diante do adiantado
dã hora.

O SR. JOÃO MENEZES- Eu sou sempre
um sofredor aqui ~m questão de horário. H
Este projeto de lei é de uma complexidade
enorme e tive a honra, como membro do Partido
da Frente Uberal...
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Senador João Menezes, eu indagaria de V. Ex~,
já que V. EX', após a discussão, vai ter que dar
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre as subemendas, se V. Ex~ não preferiria
aguardar a palavra como relator.
O SR. JOÃO MENEZES prefiro fazê-lo agora.

Sr. Presidente,

o~ SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~s

há uma seqUência, nobre Senador. O parecer
só pode ser emitido após a discussão do substitutivo e das -subemendas. Se V. Be pudesse atender ao apeJo da Mesa, eu lhe agradeceria,

O SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente,
falarei apenas por dois minutos, porque acho necessáih
Esse projeto de lei, como já foi dito, veio da
Justlllcação
Câmara dos Deputados e a reclamação que se
As restrições protecionistas só se podem aplicar fazia era de que ele não tinha sido examinado,
à comercialização do "software" pelo distribuidor estudado, nem debatido, Tive a honra de ser de·
de produtos de origem externa, o que se faz atra· gjgnado relator na Comissão de Constituição e
vês de quota de contribuição e do titulo de uso. Justiça, como representante do Partido da Frente
É impossível criarwse um estado-polícia para vigiar Uberal, para examinar esse assunto, Ouvimos os
os usuários, aplicandcrsewlhe a pena de detenção. depoimentos mais variados e os mais diversos.
São milhares de usuários que não caberiam nas Estão aqui os depoimentos de todos os interespenitenciárias do País. O Brasil já tem suficientes sados, _em número de 12, no projeto de software.
problemas com sua--população carcerária para Uns se manifestavam pela proteção integral, outros se manifestavam pela liberdade integral e outransformarwse num "gulag" eletrônico.
Sala das sessões, IS de novembro de 1987. tros queriam uma proteção, como tenho dito,
com uma janela pOr onde se pudesse passar para
-Senador ROberto Campos.
.completar o nosso_ progresso de software, ou
Subemenda 11' 29
em forma técnica ou, até, em forma de dinheiro,
-E- felizmente, chegamos a caminhar e procuraSuprimawse o art. 42:
mos não ouvir ne~ casmurrice da SEI, nem o
Justificação
interesse de todos aqueles que trabalham nesse
Dar prazo para regulamentação corresponde assunto. Ouvimos as partes iriteressadas, incluao risco de, no prazo legal não ocorrendo o decre- sive um representante da SEI, e disso tudo procuM
ramos tfrar as--conclusões a que chegamos no
to, tomar~se a futura lei ineficaz.
Sala das sessões, 18 de novembro de 1987. parecer final da Comissão de Justiça.
Acho que esse assunto encontrou, aqui no Se- Cld Sab61a de Carvalho.
nado, um ambiente propício e, por essa razão,
estamos chegando a um consenso, embora denSubemenda n'~' 30
tro das dificuldades e incongruências existentes
Redijawse assim o art 30:
nesta lei de software.
Será permitida a importação ou o internamen·
Acho que _o Senado marcou uma posição, deu
to, conforme o caso de cópia única de programa oportunidade para que esse assunto fosse debade computador destinados à utilização exclusiva tido, e como já disse o senador Fernando Henri·
pelo usuário final mediante o pagamento da taxa que CMdoso, se não sair daqui uma lei perfeita,
nos termos do art. 17.
pelo menos sai uma lei mais próxima daqui1o
Justificação oral.
que podíamos atingir.
Sala das sessões, 18 de novembro de 1987.
Eu não poderia deixar de fazer esta pequena
-João Menezes.
explanação, porque, dediquei todo o meu esforço
no sentido de representar o Senado Federal e
O SR. PRESIDENTE (HumQerto_ Lu_c_eoa) representar bem o meu Partido naquela ComisEm discussão o Substitutivo e as Subemendas
são. Está aí esse projeto de lei em discussão,
de Plenário, que acabam de ser lidas.
debatido, e parece que chegaremos a um ponto
Para discutir, concedo a palavra ao Senador
de consenso, inclusive com essa variedade enorJoão Menezes.
-

me de emendas do eminente senador Roberto
Campos, que atendeu, muitas vezes, ao nosso
apelo no sentido de retiradas
Era essa a pequena informação que eu gostaria
de dar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEI'!TE (Humberto Lucena) CõrififiUa em discUSSão o SubstitutiVo e as subeM
mendas de plenário. (Pausa.)
O Sr. Nelson Carneiro -

Peço a palavra,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'!TE (Humberto Lucena) Tem- a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro,
peloPMDB.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Como Líder, para discutir. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, gostaria que as notas taquigráficas desta sessão fossem divulgadas como uma
demonstração de que todos nós, e não s6 o Prof.
Fernando Henrique Cardoso, somos mestres 9-a
Ciência Política, porque acabamos de dar deM
monstração de que em problema tão complexo
a negociação é possível. Aqueles qu~ se queixam
da Intransigência de alguns parlamentares devem
aprender a negociar, porque sem negociação não
se pode chegar a nenhum acordo. Todos os erros
que são atribuídos AComíssão de Sistematização,
_em determinados setores resultam, exatamente,
disso, da falta de um professor de Qência Política
que aconselhasse, aos que se queixam, da neces·
sídade do diálogo. Este diálogo que acabamos
de ouvir, este debate _que acaba de ser realizado
nesta Casa, este encontro de divergência acabou
dando uma solução.
Sr. Presjdente, este é um exemplo que devemos
retirar, enviando cópias dos Anais desta sessão
a todos os homens públicos deste País.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão o substitutivo e as sube·
me_ndas de Plenário. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A Presidência solicita ao Senador João Menezes
o sudnto parecer da Comissão de Constituição
e Justiça sobre as subemendas.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Para emitir
parecer. Semrevisã.o do orador.) -Sr. Presidente,
Srs, Senadores:
Examinei to~s as_ emendas e aquelas que fazem parte da composição, i_nclusiVe, as aprovad_as
na Comissão de Constituição e Justiça, e mais,
a que hoje alteramos, referente à letra "b" do
art. 89 que foi extinta a modificação do art. gç
a modificação do art, 11 a modeficação do § 29,
do art 20, a modificação art 30, como- também,
acrescentadowse aos arts, 42 e 43, a validade da
lei e o prazo para ser regulamentada.
Manifesto-me favoravelmente a todas estas
emendas, porque acho que nada existe em referência a elas quanto à constitucionaJidade.
Quanto às outras emendas apresentadas pelos
Senadores Roberto Campos, Edison Lobão. lrapuan Costa Júnior, Severo Gomes, VlfgHio Távora
e Cid Sabóia de Carvalho, que também já tinham
sido aprovadas essas emendas congjderadas pre-judicadas_ou sáo rejeitadas no nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer do Relator João Menezes é pela consti-
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tudonalidade e juridicidade do substitutivo e das

subemendas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Wedekin, para proferir parecer sobre as subemen-

das.
O SR. NELSON WEDEKIN(PMDB - SC.
Para proferir pare<:er. Sem revisão do orador.) Sr.
Presidente, Srs. Sen;;,dores: ., . _
Em relação à subemenda do Senador -ROberto

Campos, quanto ao art. 99, o Relator é favorável
a sua incorporação ao texto.
Diz:
"Art. 99

O cadastramento, para os fins
e efeitos do art, 8 9 desta lei, t~rá validade
mínima de 3 (três_) anos e será renovado,
automaticamente, pela SEI, observado o disposto no § 29 do citado artigo."
O § 29 do citado artigo diz re_speito à existência
de similar nacional.
Quanto à subemenda do_ Senador Roberto
Campos, eu tenho dificuldade de ler a c:_a_li_grafia
do Senador Roberto Campos, cuja letra não é
tão brilhante quanto a inteligência.
No art 11, incorporamos ao texto uma emenda
da Comissão de Constituição e Justiça, que diz
o seguinte:
"Fica estipulado o pt'ai:O máxímo de 120
(cento e vinte ) dias concedido à Secretaria
Especial de Informática -SEI, para manifestar-se sobre o pedido de cadastramento de
que trata este artigo, contado a partir da data
do respectivo protocolo."

Deste modo, o art. 11 sofre essa modificação,
e nós extinguimos o § 19 e o § 2 9 do substitutivo.
Somos a favor, portanto, dessa emenda.
No art. 20 ......: óLitra Subemenda do Senador
Roberto Campos -substitua-se a expressão "60
dias" pela expressão "30 dias".
"Art. 20... -§" 29- Os titulas de uso serão
emitidos num prazo máximo de 60 (sesSenta) dias de seu requerimento pelo titular do
cadastro."
Acho que as razões expostas pelo Senador Roberto Campos são bastante corretas, de tal sorte
que nós também acolhemos essa emenda para
reduzir esse prazo de 60 dias para 30 dias.
Quanto à supressão da alínea b do § 29 do
art 89, essa emenda é objeto e resultado de acordo, e nos manifestamos, igua1mente, pela supressão dessa a1ínea b do § 29 do art. 89, que diz
o seguinte:
"§ 29 O cadastramento de que trata este
artigo e a aprovação dos atos e contratos
referidos nesta Lei, pela Secretaria Especial
de Informática - SEI, serão condicionados
quando se tratar de programas desenvolvidos por empresas não nacionais.
a) ··············••m•••····································-··············
b) ao investimento pela empresa nacional
que_ comercia1ize programas de computador
de origem _externa, de quantia nãci inferior
a 5% (cinco por cento) da receita bruta originária dessa comercialização, no Fundo Especia1 de Informática e Automação, Subconta
"Programas de Cofnputãaór'';âeque-ftãta-m
os arts. 15 e 16 desta Lei."

Embora essa disposição da letra b tivesse a
intenção de ser um estímulo para que o distribuidor naciona1, o distríbuidor naciona1, o distribuidor brasileiro de software estrangeiro, junto
com comercia1izar, juntO com distnbuir, ele apli-casse_ uma parte da sua receita no investir'Dento
de pesquisa de software, nós entendemos que
isso já está devidamente atendido pela fixação
da quota de contribuição em alíquotas até de
200%.
.
~ _ _ : Sorilos favOráveis à supressão desse artigo.
Quanto à supressão da expressão "substancialmente" do item U, a1ínea a, o Relator se manifesta contrário. É preciso que fique essa expressão
"substancialmente" porque, ao afirmarmos, como propõe o Senador Roberto Campos, que devem ter as mesmas características de desempenho considerando o tipo de aplicação a que se
destina, nós ficaremos muito mais próximos do
conceito de cópia do que do conceito de similar,
que é o que~ _projeto visa a atender e contemplar.
Por isso somos contrários a essa emenda.
Outra subernenda do Senador Roberto CampOS, desde Jci96 nos manifestamos também contrariamente, ''operar no ni.esmo equipamento e
em ambiente de processamento equivalente... Diz
o item nr do art. 1o.
"IH- Operar em eQUipamento similar e
--"em afnblente de procesSa:iiiento similar."

São as mesmas razões pelas quais recusei a
incorporação da emenda anterior.
O Sr. Roberto Campos -

V.

Ex~

perinite

um aparte?
O SR. PRESIDENTE Humberto Lucena Fazendo soar a campainha.) -Não é possível
apartes, nobre Senador Roberto Campos, pois o
o~dor está rel?atando., .
O Sr. Roberto Campos- Fa1arei quando

da votação específica da emenda
O SR- NELSON WEDEKIN - Outra submenda do Senador Roberto Campos: aJínea b
do item m, do art. 10, que diz o seguinte: "dispor
de serviços de s1,1porte adequados ao usuário".
A emenda do Senador Roberto Campos diz o
seguinte: "Dispor de suporte considerado satisfatório pelo usuário".
Nós entendemos que essa emenda pode ser
perfeitamente incorporada ao texto, de tal sorte
que nOs manifestamoS a favor da mesma.
A mesma coisa em relação à submenda seguinte" ter prazo de entrega considerado satisfatório
_ao usuários".

Acho que as razões expendidas pelo nobre Senador Roberto Campos são corretas e por isso
é que sou a favor da incorporação da me-sma
ao texto.
A seguinte submenda que pede a supressão
da palavra "substancialmente", da a1ínea f do item
m, do art. 1o.
Alínea f:
"Executar, substancia1mente, as mesmas
funções, considerando o tipo de aplicação
a que se destina e as caracteristicas do mercado nacionaL"
Pelas mesmas razões, todas as vezes que entra
essa expressão "substancia1mente", nós e$tamos
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dentro da mentalidade, do espfrito da lei, que busca contemplar o similar naciona1.
Quando se fala "as mesmas funções", "o mesmo tipo de ap~cação" a ideia que' nós
é que nós estamos mais _próximos da cópia do
conceito de similar. Pór isSo, a expressão "substa_nciaJmente" _é muito importante para que o projeto mantenha harmonia e coerência com as suas
proposições.
Subemerrda do Servidor Virgílio Távora, ao art
17, que diz:

ra:ze-mos

"Adiciona Critério na elaboração
de a1íquotas."

'da

tabela

Acho que essa submenda do Senador VirgíJio
Távora em nada altera, na verdade, aquilo que
está exposto no substitutivo, por essa razão até
penso que· a redação do arl 17 está ... (pediria
à Casa um pouco mais de paciência, porque penso que não é o art. _17 que S. Ex" quer mudar)
Prefiro manter a redação original, por isso sou
contrário a essa subernenda; não há nenhuma
alteração_ substantiva e não há também por que_
se acatarem todas as subemendas.
Ar!. 19:
..Substlt1,1a-_se a expressão "se, efeito suspen~ivo", pela expressão "com efeito suspenslvo.
Como Isso não foi objeto nem de acordo nem
de discussão, preferimoS emitir parecer contrário
a esta subemenda.

Subemenda do Senador Roberto Campos, que
. já acatei ao prazo de 30_ dias, de modo que está
- prejudicada, por isso sou contrário a_esta emenda.
Emenda do Senador Virgílio Távora:
"Alteia o art. 26; para incluir O prazo âe
v2didade técnica, dando-lhe a seguinte redação: O titular dos direitos. de programa de
computador e a sua comercialização, responde perante o usário durante o prazo de
validade técnica, pela qualidade técnica adequada, bem como pela qualidade da fixação
ou gravação dos mesmos, nos respectivos
suportes físicos, cabendo ação regressiva
contra eventuais antecessores, titulares desses mesmos direitos."

É evidente que se há um prazo de validade
técnica citado em artigo anterior, não há nenhuma
dificuldade, não há esse acréscimo "durante o
prazo de va1idade técnica"; está atendido em artigos anteriores. Sou, porfanto,- contrário a esta
emenda do Senador Virgílio Távora.
Subemenda do Senador Roberto Campos:
"SUpfilna-s_eó art. rdoart.-29:-''-Não foi objeto de discussão, e este parágrafo
1~ do art. 29, diz respeíto à Lei de Remessa de

Lucros, e nas circunstâncias, pelo modelo adotado no projeto esta emenda não pode ser acatada.
O parecer é contrário.
Subemenda do Senador Edison i.pbão, referente ao art. 30, foi objeto de outrO acordo, e
·está prejudicada.
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Meu parecer é contrário.
Enienda do Senador Virgílio Távora:

"Esclarece o enquadramento para efeito
de incentivos fiscais."

Prefiro, Sr":_P.residente e Srs. Senadores, manter
a redaç:ão original, a redação do substitutivo. Na
verdade, essas alterações propostas pelo Senador
Virgilio-Távora não são substantivas, não alteram

substancialmente. Penso que a redação dada ao
art 32 está melhor cOlocada.
O parecer é contrário.
Subemenda do Senador Virgílo Távora, em que
S. EX' inclui não apenas as fundações, órgãos
da administração pública direta e indireta, como
estava no meu substitutivo, apenas os órgãos federais; inclui todas as instâncias de poder. Por
isso, a expressão fica "mantidos pelo Poder Público; portanto, inclui Municípios, Estados. A subemenda é de ser acatada porque está dentro do
espírito do projeto e, por fsso merece a nossa
aprovação.
A mesma coisa sobre outra subemenda do Senador Virgílio Távora que tambéin inclui todas
as instâncias do Poder Público quanto à comerciaM
lização. Esta subemenda do Senador Virgílio Távora vou recusar, vou repelir porque, na verdade,
há uma emenda do Senador Severo Gomes que
coloca a questão em termos bery1 mais claros.
Este § 39 do art. 32 diz o seguinte:
"Programas de computador, produzidos por
ógãos e entidades da Administração Pública
Federal direta ou inclireta, FUndações isntituidas ou mantidas pelo Poder Público e demais
entidades sob o controle direto ou indireto da
União, somente poderão ser comercializados
em casos excepcionais, justificados pela ausência de similar nacional e de capacitação da iniciativa privada nacional.''
A Subemenda do Senador Severo Gomes, que

é muito maís correta, diz o seguinte;
"A participação do -EStado na comercialização de programas de computador obedecerá ao disposto no inciso ll do art. 2~ da
Lei de Informática n' 7.232,"
que diz: ...

O Sr. João Menezes- Ficou 6 seu proJeto?
NELSON WEDEKIN - De fato,_ não entrou
no acordo, mas tenho evidentemente, o clireito
de acatar ou não emendas que estejam ou não
estejam no acordo.
Como eu falava a: Subemenda diz:
"...Participativa do Estado nos setores produtivos de forma supletiva quando ditada pelo interesse nacional e nos casos em que
a iniciativa privada nacional não tiver condiM
ções de atuar ou por eles náo se interessar."

É óbvio que a lei do software é o resultado
da Lei de Informática, e nada melhor do que remeter ao artigo próprio, que fala da questá_o da presença da iniciativa nacional e do caráter supletivo
da participação do Estado, tanto na comercialização de programas de computador, como nos
bens e serviços de informática em geral.
Sou pela aprovação da Subemenda do Senador
Severo Gomes.
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Subemenda do Senador Roberto Campos: "Suprima-se o art. 36". Creio que' ãs clisposições sobre sanções e penalidades da Lei de Software
estão devidamente postas, se são resultados de
aniplo acordo com todas as instituições e entidades_do setor. Esta ctisposição do art. 36 é o resul~
tado de uma emenda anterior do Senador Virgílio
TãVõra, Súbemenda esta dé_l Assespro e da Sucesu, portanto dos produtores e dos usuários.
Dou parecer contrário a esta Subemenda supressiva do art. 36, do Senador Roberto Campos.
Em relação ao art. 37, o Senador Roberto Campos apresenta subemenda que dá uma nova redação. Está devidamente contemplada no substitutivo, porque essa disposição já vem do resultado
do que foi acordado na votação da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sou, pois, contrário a esta Subemenda ao art.
37 -e seu parágrafo.
__
A Subemenda do Senador Cidos Sabóia de
Carvalho é no sentido de_ suprimir o _art. 42 do
substitutivo do projeto de Lei da Câmara dos Deputados, que diz:

"Esta lei será regulamentada no prazo de
120 dias."
Há o art 43 que diz:
"Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação."

.. Na __ver.dade, fica multo estranho se dizer, ao
mesmo tempo, que a lei será regulamento no
prazo de 120 dias e entra em vigor na data da
sua publicação.
·
É da maior importância que se c:tita que esta
definição da regulamentação da lei no prazo de
120 dias é resultado de consenso, embora existam razões técnicas muito bem substanciadas pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho.
ComO" esta: Subemenda contraria todos os entendimentos que mantive dentro desta Casa e
também com as entidades, não posso acatá-la,
embora me pareça tecnicamente melhor. Meu
parecer é,_ pois, contrário.
Passamos à Subemenda ao art. 30, do Senador
João Menezes:
Redija-se assim o art. 30:
·-·~será permitida a importação ou o internamento, conforme o caso, de cópia única de
programa de computador, destinada à utilização exclusiva pelo usuário final, mediante
o pagamento da taxa, nos termós do art. 17."
Sou favorável a esta Subemenda. Ela é resultado dos nossos entendimentos nesta manhã.
- O Sr. Roberto Campos - Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PREsiDÉNTÊ(Hi.unberto Lucena) Concedo a ~al~a ao nobre Senador, pela ordem.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sis. Senadores:
A redação acordada é ligeiramente cliferente.
Ela seria a seguinte:
''Será permitida a importação ou o internamento, ·conforme o caso, de cópia única de
programa de computador, destinado à utilizaçao exclusiva pelo usuário fmal, cabendo
este_º p~gamento da quota de conbibuição
de que trata o art. 16,"

ª
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A reda"çáo cerfu-não-é-"lnediante o pagaffiento", mas "cabendo a este o pagamento". Foi isto
o acordado- lia reUnião, e o Senador Carlos Chiarem pode disso dar testemunho.

O SR. PRESIDErfl"E (Humberto Lucena) O Senador Robeito Campos falou pela ordem
para um esclarecimento. Pediria a V. Ex", Senador
Nels_on Wedekm, comentasse as informações que
S. Ex" clcaba de dar.
O SR. NELSON WEDEKirl- Apenas pediria ao Senador João Menezes, que rec:tigiu a Subemenda, que o faça nos termos colocados pelo
Senador Roberto Campos, porque realmente esse
é o resultado da nossa negociação pela manhã.
O SR. PRESIDENTE (Humbertq l,._iJç;~n~) ~
Então, V. ~ considera aprovada a Subemenda?
OSR.NELSONWEDEKIN-Aprovada,nos
termos ...
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovada, nos termos que acabam de ser elucidados pelo Senador Roberto Campos.

O SR. NELSON WEDEKIN - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua com a palavra o Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Esta é a última Subemenda. Acrescente-se ao
seguinte: parágrafo único, arl 43: -"'O Poder Executivo deverá regulamentar
esta lei no prazo de 120 dias, a contar da
data de sua publicação."

A mim me parece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que esta é uma emenda mais enxuta, mais
correta e atende perfeitamente aos termos de
acordos anteriores.
Sou pelo acatamento, pela aprovação dessa
subemenda do Senador João Menezes.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto ~_ucena) Completada a instrUção da matéria, passa-se à
votação do Substitutivo em turno suplementar,
sem p~ejuízo das Subemendas.
Os Srs. Senadores que aprovam o Substitutivo
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Prestde;nt~, peço a palavra pal-a uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENJE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR- CID SABÓJA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para uma questão de ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta minha subemenda reputo da maior impor·
tância, mas já que esclareci e não se resolveu
acatá-la, sugeriria que todos nós que temos subemendas. a esta altura, possamos abrir mão disso
titdo para enCerrarmOs esta votação, dado o
adiantado da hora. Penso que não resta mais nada
de fundamental, exceto pequenas questões que
podem ser resolvidas, posteriormente, na Câmara
Federal. Faria um apelo aos para companheiros
que abrissem mão de todas as subemendas e
encerrássemos nossos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sabe V. Ex" que foi feita Urria riefjociação, a nível

de Uderanças, inclusive _com o _Senador Roberto

Campos, e as subemendas, objeto dessa negociação, tiveram parecer favorável e terão que ser
votadas para completarmos a discussão da matéria.

O SR- CID SABÓIII DE CARVALHO- Sr.
Presidente, então, abriremos rnão das subeme;ndas não negociadas e votaremos em bloco as
negociadas.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~
A votação proceder-se-á justamente dessa fo_rma.
Passa-se à votação das subemendas, em bloco.
Estão em vo_taçâo_a:> S_ybemendas, com pare-

cer favorável do Sr. Relator Nelson Wedekin, de
n"1, 2, 3;·4, 7, 11, 12, 13, 24, 26 e 30.
Os Srs. Senadores que aprovam as subemendas queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Passa-se à votação em globo_ das subemendas,
com parecer contrário _do _Sr,_Relator, de n?' 9,

10, 15, 17, 19,20,23,25,27,28e29.
Os Srs. Senador~s que as apr-ovam queiram
permanecer sentados. (Paus_a.) _

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a palavra para urna questão de ordem. --0 SR. PRESIDENtE (Hwnberto Lucena) Concedo a palavra aO nobre Senador Roberto
Campos, para urna questão de ordem.

O SR. ROBERTO CAl'IPOS (PDS - MT.
Para urna questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Votadas em bloco as eme_ncl~ª~i@S: pelo Relator, preferiria que as não compreendidas no bloco fossem votadas individualmente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Havia anunciado a votação, e1n bloco, dê!$ emendas de parecer contrário. Não há questão de ordem a decidir.
V. Exl' requer que elas _sejam votad?ls separadamente?

O SR. ROBERTO CAMPOS de parecer contrário!
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Exato, as

O Sr. Carlos Chiarem-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Carlos Chiarelli,
pela ordem.

O Sl{. CARLOS CHIIIRELU (PFL - RS.
Pela ordem. Sem revjsão do orador.) -Sr. Presi~ _
dente, Sts. Senadores:
Há três situações: primeiro, as emendas acolhidas pelo Relator, produto do acordo; segundo,
as emendas acolhidas pelo RelatQr, fora do acordo; e em terceiro lugar as emendas rejeitadas
pelo Relator. Na verdade, V. Ex" colocou em votação dois tipos de situações, quando são três. A
primeira parte é referente às emendas acolhidas
pelo Relator, que são produtos do acordo. Quanto
a essas, é absolutamente tranqüilo, mas há pelo
menos, uma ou dua_s ernend_as que no exercido
dos seus direitos de Relator, o nobre Senador
Nelson Wedekin entendeu de acolhê-las. S. EX'

n~o está circunscrito $Ó aQ acordo, eviQentemente, poderá haver e_ há alguma divergência.
Então, seria de todo conveniente -porque creio
que_ todos n6s rejeitaremos as que S. Ex" rejeitou
- que todos nós acolhêssemos as que estão
no acordo, mas pode haver divergência no que
diz respeito às que o Senador Nelson Wedekin,
como Relator, acolheu,_e que não_estão no acordo. Apenas é esta a diferença, são três blocos
de situações. (Muito bem!}

instituídas ou mantidas pelo Poder Público
e demais entidades sob o controle direto_ou
indireto da União~ somente poder:ão ser comercializados em casos_ e;xcepdonais, justifi·
cados pela ausência de similar- nacional e
de capacitação da iniciativa privada nacional."
Gostaria que os nobres Senadores prestassem
atenção à- substituição feita para verem se não
fica rigorosamente dentro do espírito do artigo:

Ó SR~· PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Seriador Carlos Chi~relli, a Presidência
anund61.n:1üê- já foram votadas as subemendas
com parecer favorável do Relator, com acordo
ou sem a:cordo. Todas aquelas que tiveram o parecer favorável do Relator foram votadas em bloco.

"A P8rticjpação d6 Estado na cOmercialização de programas de cOmPutador obedecerá o disposto no inciso II do arl Z' da L_ei
n9 7232"

O Sr. João Menezes- Com parecer favorável do Relator..~

---

. O SR. CARLOS CHIARELU - V. Ex' me
perdoe, mas no momento em que V. Ex" tomava
essa providência que, na verdade, não coincide
com o acordo e, se aqui estamos chegando a
um resultado exitp_SQ é porque houve um entendimento~ Pedi a palavra e V. EX' não a concedeu,
e ê pot isso que faço esta necessãna retificação,
porque_ uma coisa é o bloco de emendas, produto
do acordo, que tem do Sr. Relator parecer favorável; e outra é o parecer favorável do Sr. Relator
há duas ou três emendas.que, no seu entender,
d~v~r_ã._Q_ser acolhidas e que não foram acordadas.
É apenas isto. Creio que não se pode tratar coisas
desiguais de maneira igual.

_O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A mim me parece, nobre Senador, ®,IvO melhor
juízo, que V. ~ está atendido, na medida em
que foram votadas todas as subemendas, com
parecere:s favoráveis do Relator. Não ouvi V. Ex"
solicitar a palavra, anteriormente.
O SR. CARLOS CH1AREU.I- Data vênia,
Sr. Presidente, há emendas acolhidas pelo Sr. Relator que_nã_o _estão no acordo e que se forem
todas votadas em bloco, há llffia ou duas que
foram incluidas ...
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) Exatamente. (nclusive a Presidência numerou todas as emendas Com parecereS fãvoráveis, apesar
de votá-l~s em bloco. Mas elas foram "elencadas":
as de ~çs 1, 2, 3, 4, -7-, 11, 12, 13, 24,26 e 30.
Se acasO o Sr. Relator tiver mais alguma outra
emenda fora desta numeração, que tenha parecer
favorável, que S. Ex" Emtão esclareça à Mesa, para
que possamos colOcar em votação.
Com a palavra o Sr. Relator Senador Nefson
Wedekiit:·· · -

O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~ide.nte, Srs.
Senadores, vou ler, primeiro, _o § 3o do art 32,
que é o que está no Substitutivo_,_
O caput do artigo explica melhor:
'"As p·~as jurfdicas poderão deduzir até
o dobro, como despesa operacional, para
ef~ito de apuração do lucro tributável do imposto de renda ...
§ 3° Programas de_ computador produzidos por órgãos e entidades_ da Administração
Pública Federal, direta ou indireta, fundações

Volto a ínsístir em que a Lei do software é
uma lei - digamos assim - acessória, secundária, à Lei da hlformática. Nós _não podemos
escrever nessa Lei do software nada que con~arie àquilo que está na lei daJnfonnátlca, Lei
O'

7.232.

.

"O que eStá-- éScrito neste artigo a que remeto

é o seguinte:

-

-

"Participação do Estado - aqui está nos
setores produtivos, porque _era da Lei de Informática - na comercialização de programas de computador e nos casos em que
a iniciativa privada nacional não tiver condi~
ções de atuar, ou por eles não se interessar."
É linearmente claro.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer de V. ~ foi contrário?
O SR. NELSOrfWEDEKJN- Meu parecer
foi a faVor -dessa emenda, porque coloca as coisas
nos seus devidos ~rmos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} O parecer de V. Ex" foi favorável à Subemenda
n9 2~. rria:s: à anterior foi contrário a ~e n9 25.
O SR. NELSON WEDEKIN sim.

À anterior,

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Pois bem, a de n9 26 já foi aprovada pelo Plenário.
V. EX' tem n:iais-outro esclarecimento ao Senador Carlos Chiarelli?

OSR. CARLOS CHIARELU-Apenas queriã registrar, então, o voto contrário à subemenda

acolhida, porque ela não tem nenhum sentido
Prático féCnico~operadonal.
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Perfeitamente! A declaração de V. Ex' será de'lidamente registrada.

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
Roberto CanipoS.
-

O SR- ROBERTO CAl'IPOS (PDS - MT.
Pela ordein. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi_deilte; Sr:S._Seoad,Ore$:
.
,·
Quero, Sr. Presidente, aderir à posição do Senador Carlos Chiarem. A subemenda do Senador
Severo Gomes visa apenas_ explicitar que a COBRA, beneficiária de isenções, sul;>venções e çontnbuições fed.erais, possa corripetir Com a inicia~

tiva privada. E, aí, seria em caráter _substitutiyo
e nao supletivo. Está clarOqUe a in[ciativa privada
está capacitada para produzir software. Não tem,
portanto, aplicação o referido artigo da Lei n9
7 232. Esse artigo visa meramente criar favores
à COBRA para que ela, baseada em recursos públicos, possa competir livremente no mercado de
software em concorrência com a iniciativa privada, que tem que investir seus próprios recursos.

Sou contra essa subemenda.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

V. Ex", então, antecipou a sua palavra no encaminhamento da votação da Emenda n<>_Z5, do nobre
Senador Virgílio Távora,
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que

tem parecer con-

trário.
Antes de dar a palavra ao nobre Senador João

Menezes, pediria que o Plenário se pronunciasse,
através dos Srs. Lideres, sobr_e o requerimento
do nobre Sr. Senador Roberto Campos, no sentido de que as subemendas com parecer contrário
do Sr. Relator fossem votadas separadamente.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr.
Presidente, peço a palavra, peJa ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ConCedo a palavra ao nobre· 5eilador -~·ernando
Henrique Cardoso, pela ordem.
O SR. FERNANDO HEI'IRIQCIE CARDOSO (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
Faria Uma obseJVação: há várias emendas com
parecer contrário e alguns dos autores não estão
presentes. Acho que podeliamos votar apenas as
emendas dos autores presentes em plenário. Esse
procedimento facilitaria o andamento dos trabalhos. O Senador Roberto Campos, por exemplo,
que está presente, deseja que sejam votadas
emendas de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador, V. Ex" há de permitir: o -Regimento
Interno não m:e concede este Qireito, mas, lembro
a V. Ex' que na medida em que os aiJtOres não
estiverem presentes, não encaminharão a votaçffio.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Em votação o requerimento do nobre Senador
Roberto Campos.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) e_:,__,cedo a palavra, peJa ardem, ao nobre Senador
Jc.. __o Menezes, solicitando a V. Ex" que seja rapidís.. mo, pois já ultrapassamos o horário da _ses-

são.

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA Pela
ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: A emenda defendida aqui pelo nobre Senador
Severo Gomes deveria ter tido parecer pela prejudicialidade, porque há um bls ln idem, já existe
no projeto de lei. E, além do mais, no acerto
que fiZemos com a presença do nobre Senador
Nelson Wedekin, esta não foi tratada. Combinamas e acertamos exatamente aquelas emendas
que trouxemos aqui para o plenário e conseguimos que o nobre Senador Roberto Campos reti-

rasse um grande número de emendas, para que
pudesse ser cumprido o acordo. Infelizmente, essa relação que o Relator Nelson Wedekin apresenta não está de acordo com aquilo que combin.;l!rno.s antes desta sessão.
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pressão "substancialmente". O similar deve ter

as mesmas características.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo. a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a SubEmenda no 9, com parecer
contrário do Sr. Relator.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentadas. (Pausa.)
Reje!tada.

O SR- NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)
-Sr.- Presidente, Srs. Senadores.:

O Sr. Senador Carlos Cblarelll- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma de-claração de
voto.

Serei absolutamente breve nesta palavra que
peço pela ordem.
O que os Senadores Carlos Chiarem, João Menezes e Roberto Campos precisam compreender
é da maior singeleza; essas emendas tinham chegado, na o discutimos nesta úJtima reunião de hoje
de manhã, tudo aquilo que já estava. Não posso
impedir que o Senador Severo Gomes, apresentasse uma emenda; não posso deixar de me manifestar sobre ela; não houve nenhuma contrariedade àquilo que foi combinado. Isso não foi objeto
nem da conversa e nem da negociação. Existia
vária_s_emendas, inclusive, do Senador Virgílio Távorá, que também não discutimos. E na essência,
Sr. Presidente, isso tudo está votado, acho que
devemos ê ir em frente. Por isso quero deixar
bastante dare que não houve rompimento algum
do acordo que fiZemos hoje pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à votação em separado das emendas
com pareceres contrários.

Em votação a Subemenda de n~ 9, de autoria
do Senador Roberto Campos, com parecer con~
tráfio do Sr. Relator, que diz o seguinte:
"Suprima-se a expressAo "substancialmente"
do item_ 11, da alínea a do art. 10, passando o
texto a fl<:a.r -com essa redação."

O SR. ROBERTO CAMPOS- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.

O SR. PRESI_DEKTE (Humberto Lucena) -·
COncedo a palaVrã- ao nobre Senador Roberto

Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O objetiVo de se eliminar a expressão "substanciãinlente as mesmas caracteristicas" é limitar o
arbítrio da SEI; se ela retiver a liberdade de interpretar o termo "substancialmente", poderá, no
final, considerar existente um similar nacional,
que, na realidade, não o seja. Temos um exemplo
concreto e recente no caso da Microsoft, em
que a SEI rejeitou o pedido de quatro empresas
brasileiras para o registro (MS-DOS) Microsoft,
alegando que esse sistema operacional tinha um
similar nacional substancialmente equivalente.
Demonstrei aqui, ex abundantia cordls, que o
SlSNE 300-A não é equivalente; é baseado num
modelo ultrapassado do MSDOS de agosto de
1984, ao qual já se sucederam três outros tipos
de software. A SEI usando essaexpressão "substancialmente as mesmas funções" declarou a
existência de um similar que não era similar, criando toda essa complicação internacional a que
assistimos. Temos, portanto, que eliminar a ex-

O SR. CARLOS CHIARELU - Sr. Presidente, o PFL se abstém, em face do rompimento
do acordo.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Será anotada a abstenção do Partido da Frente
überal.
Em votação a SubEmenda n1 1O de autOria
do. Senador Roberto Campos:
Dê.-se a seguinte redação ao item m, da alínea
a do art. 10:

"lll - Operar no mesmo equipamento e
e";! ambiente de processamento equivafen--~·

-

~

Tem a palavra o Sr. senacior Roberto Campos
a quem eu pediria que fosse rápido, senão seremos obrigados a encerrar a presente sessão, porque estamos, jã, infringindo o Regimento da Assembléia NacionaJ Constituinte, de autoria do nobre senador Fernando Henrique Cardoso, a quem
presto as minhas homenagens, neste momento.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Serei brevíssimo. Se mantivermos a expressão "operar em equipamento simiiar", e não
"no mesmo equipamento", obrigaremos, Caso seja definida a existência de similar nacional, o pobre
usuário a comprar um novo equipamento~ Ele
deve ser capaz de operar o similar nacional no
mesrho equtpamento. Não devemos obrigá-lo a
mudar de equipamento e comprar um novo computador, simplesmente porque a SEl considera
que ele pode operar em equipamento similar. O
usuário nã6 deve ser compelido a comprar outto
equipamento simplesmente para se adequar ao
"software" declarado fundonalmente equivalente

pela SEI.
É o programa que se deve adequar ao compuk
tador e não o computador ao programa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a SubEmenda n~ 1O, com parecer
contrário do Sr. ReJator.
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. CARLOS CHJAREW- Abstenção.
face ao rompimento do_acordo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Será registrada a abstenção do P.artido_ d.a. Frente_
Uberal.

1
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Em votação a SubEmenda n9 1~. com parecer
contrário do Sr. Relator e de autoria do Senador
Virgílio Távora:
"A1tere~se o parágrafo único do arl 17 para
incluir novo critério, dando-lhe a seguinte re-

dação:"

O SR. PRESIDENTE (Humberto L~tcena) Em votação. Os Srs. Sen-adores que aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sr. Presidente, com o mesmo registro, solicito a abstenção
doPFL

.

..

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Será registrada a abstenção do PFL.
-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em votação a SubEmenda n9 17, com parecer
contrário do Sr. Relator, de autoria do Senador

Roberto Campos:
"No art 19 substitua-se a expressão "sem
efeito suspensivo", pela expressão "com_ efeito suspensivo."

Tem a palavra, S. Ex' para encaminhar.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -

MT.

Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, esta emenda é _e>;trem~mente importante: se a SEI não aC:eltar a base de cáJculo declarada pelo distribuidor, se ela for f!Xã.da numa nova
base de cálculo, caberá recurso ao Conin. Agora,
se o efeito fõr suspensivo, isso SigtlifiCa qUe o
distribuidor pode ter sêrios prejuíZOs financeiros
durante, pelo menos, seis meses. Sabemos que
o Conin só se reúne duas vezes por ano e nunca
decide nenhuma_matéria a_nã_o_s_e:r na segunda
reunião, após apresentado o assunto. Nesse caso,
o distribuidor cujo valor declarado não_for aceito
pela SEI terá que esperar provavelmente um ano
pelo resultado de seu recurso e, nesse ínterim,

sofrerá enCime prejüÍzo fu1cmcelro.

-- ---

Cabe, portanto, que o recurso tenha efeito suspensivo. Se o COnin se reunisse toda s_emana,
ou a cada dez dias, poderiamos manter a expressão _"sem efeito suspensivo". Mas como o Coniíl
só se reúne duas vezes por ano, e só na_segunda
vez analisa os pedisos que lhe foram apresentados, poderemos ter um enorme prejuízo fmanceiro para o distribuidor, caso a sua declaração
de avaHação do software seja diferente daquela
da SEI.

Apelo para o bom senso dos Sra. Senadores.
O recurso deve ter efeito suspensivo, senão poderá ocorrer até um ano de retardamento na justa
remuneraç_ão do distribuidor.
O SR. PRESIDENTE (H~tmberto Lucena) n~ 17, com parecer
contrário do Sr. Relator.
Os SrS. Senadores que a aprovain queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Tem a palavra o Senador Carlos Chiarelli.

Em votação a Subemenda

O SR. CARLOS CHIARELU - Sr. Presl·
dente, quanto ao mêrito, votaria inclusive a favor
desta emenda, e não o faço apenas porque ê
da minha índole cumprir acordo feito. Por isso
me abstenho.

O SR. PRESiDENTE (Humberto Lucena)-- Téln a palaVra o Sr. Senador RObertO- Campos;
para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a Emenda n~ 19~_com o parecer confrárfO-do Sr. Relator, de autoria do Sr. Senador
Virgílio Távora, que altera o art. 26 para incluir
o prazo de validade técnica, dando-lhe nova redaç_ão.

O SR. ROBERTO CAMPOS - O art. 29
estabelgce uma discr[mjnaÇãó: o distnbuidor,__~m
presa privada nacional, que compra um software
do exterior pode fazer as remessas de pagamento
do software importado. A subsidiária de üma
empresa não nacional ou multinacional estabelecida no Brasil, ao comprar da matriz um software, não pode fazer nenhum pagamento. Estabelece-se aí uma discriminação. Em ambos <;>S casos há um cUsto, o custo da importação do soft~
ware pelo distribuidor nacional semelhante ªQ
custo da importação do software pela subsidiária. Ambos são custos. Acontece que se dá um
tratamento heteronômico. Se o distribuidor é nacional, ele pode fazer a remessa correspondente
ao custo de aquisição do software. Se é uma
filial, não pode pagar à matriz, e terá que se submeter, enfim, à tributação quando feito o balanço
geral - e tiVer que pagar o Imposto de Renda,
e efetuar a remessa de lucros. O tratamento é
discriminatório e. portanto, inconstitucional. Dáse um tratamento diferenciado a dois custos
iguais. É uma discriminação feita por empresas
e não por produtos. Acuso a inconstitucionalidade
desse parágrafo.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a Palavra, pela ordem, para uma declaração de
voto.

o sR. PRESIDENTE (Huinberto Lucena)Antes de colocar__em votação, concedo a PalãVra
a V. Ex', paia uma rápida declaração de voto sobre
a subemenda anterior.
ó SR. JOÃO MENEZES - sr. Presidente,
como das vezes anteriores, não aprovamos essa
emenda em razão do acordo que havia sid_o feito.
Qõerê"móS délxar-bein-expresso nesta rriemorável
sessão do Senado Federal que infelizmente se
"furou" o acordo com a aprovação da emenda
Severo \Jonies.
O SR. PRESIDENI'E (Humberto Lucena) Em votação a Subemenda no 19, com parecer
contrário do Sr. Relator.
Os Srs. SenadQrM que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

O Sr. Roberto Campos- Pela ordem, Sr.
Presidente. (Assentimento da Presidência.) Qual ê ã Subemenda que está sendo votada?

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a Submenda n~ 20, com parecer c_on~
trário do Relator.
Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram permanecer_ sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Foi lida anteriormente, nobre _Senador. É a Subemenda do nobre Senador Virgílio Távora, que visa
a alteração do art.26 para incluir prazo de validade
técnica. Esta matéria já foi votada.

O Sr. Joio Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma declaração de_ voto.
O SR. PRESIDENTE (H<tmberto Lucena) Concedo a pa]avra a V. EX', para uma declaração
de voto.

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, pela
ordem!
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Tem a palavra õ nõbre Senador Rõbeitõ Campos.
_ O SR. ROBERTO CAMPOS- (PDS -MT.
Pela ordem. Sem revisão _do orador.)- Sr. Presidente, a expressão final deste art. 26:

"Cabendo ação regressiva contra eventuais e antecessores titulares desses mesmos
direitos" - havia sido derrotada quando
apresentada na Comissão de Constituição e
Justiça, na forma do art. 16. Trata-se de uma
eXCrescência, porque a responsabilidade do
titular anteriOr, quanto a vícios ocultos, é problema a ser discutido no âmbito da ação
regressiva do cessionário, por vício redibitório, se ainda não prescrita. Isto é uma previsão do Código Civil. É inútil repetir essa expressão aqui."
O SR. PRESIDENTE (HÚmberto Lucena) -

A mat~.!_'ia a que V. Ex!' se refere é vencida, porque
a Subemenda j~ foi rejeitada pelo Plenário.
- Passa-se à votação da SubErilenda n~ 20, com
parecer contrário do Relator, de autoria do Senador Roberto Campos:
"Suprima-sedo§ J9 do art. 29"...

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
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O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
Uffia declar-ação-de \'Otos. Sem revisão de-or-ador-.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadore_s:
Quero_ deixar aqui expresso qlie não aprovamos
esta emenda porque ela fez parte de um acordo,
acõrdo esse que fõi quebrado com a aprovação
da Emenda do Senador Severo Gomes, pelo eminente Senador Nelson Wedekin.
O sR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) Ein votação a Emenda n~ 23 com parecer con- ·
tráriodoSr. Relator. De autoria do Senador Virgílio
Távora.
Dê-se ao caput do art. 32 a seguinte redação~
"As pessoas juridicas poderão deduzir, ate
o dobro, como despesa operacional, para
efeito de apuração do lucro tnbutável para
o Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, os gastos realizados com aquisição
de programas nacionais de computador,
quando forem os primeiros usuários destes,
desde que oS. programaS pertençam a categorias enquadradas nos critéri_os de condi~
ções estabeleCidas nO art,) 9 dà. Lei n 9 .7 .232,
de 29 de outubro de 1984."
Em votação a Emenda n? 23 com parecer contrário do seu Relator.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Campo$, para encaminhar a votação.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1987

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Apenas uma obsetvaçâo, não uma objeçáo.
O Tescuro Nacional já está quebrado. Dar-se
mais incentivos, significaria um agravamento do
deficit.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a Subemenda n9 23, com parecer
contrário do Relator.
..
Os Srs. SenadOres que a aprovam perrnane..

çam corno se encontram~- (Pausa.)
Rejeitada.
Para uma declaração de voto, o Senador Carlos

Chiarelli.
O SR. CARLOS CHIAREW- (PFL- RS.
Para declaração de voto.) -Abstenção do Partido

da Frente überl pelas razões antes invocadas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).
Em votação a Subemenda n9 25, do Senador
Virgílio Távora. Lê--se no § 39, do art 29, a seguinte
redação:
''§ 3 9 Programas de computador produzidos por órgãos e entidades de administra·
ção pública direta ou indireta, fundações ins-tituídas ou mantidas pelo poder público e
demais entidades sob o controle direto ou
indireto do poder público, somente poderão
ser comercializados em casos excepcionais,
justificados pela ausência de similar nacional
e de capacitação da iniciativa privada nado~
nal."

Esta subemendajá foi encaminhada pelo Sena~
dor Roberto Campos e pelo Senador João Menezes, na fase preliminar da discussão da matéria.
Em votação, portanto, a Subemenda n9 25 do
Senador V~rgmo Távora, com pareCer cOntrário.
Os "Srs. Senadores que a aproVam permaneçam como se encontram.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Um esclarecimento. Parece que havia parecer favorável do
Senador Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer de S. .Br é contrário, conforme o nobre
Relator.
O SR. JOÃO MENEZES abstençllo.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE - (Humberto Lucena)
-Abstenção do Partido da Frente Liberal.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presi·
dente, pediria um esclarecimento do nobre Sena~
dor Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Senador Roberto CaniPos solicita um esclarecimento do nobre Relator, Senador Nelson Wedekin, sobre a Subemenda no 25 e o seu parecer.

O SR. NELSON WEDEKII'I-A Subemenda
que recebeu o parecer favorável refere-se ao §
29 e não ao § 3 9. Exatamente o § 39 foi substituído
pela Subemenda do Senador Severo Gomes.
O SR. PRESIDENTE(Humberto l..,.ucena) Em votação a Subernendã n 9 27, do Senador
Roberto Campos:
"Suprima~se o art 36,- renumerando~se os
demais". Com o parecer contrário do Sr. Relator.

Em votação a Emend~ no 27. .
Os, Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Concedo a palavra ao Seilador Carlos Chiarelli,
para uma declaração de voto.

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS.
Para declaração de voto. Sem revisão do orador.)
-Abstenção do Partido da Frente Uberal, pelo
lamen~_y_el evento da quebra do acordo.
O Sr. Robato Campos Presidente:.

Pela ordem, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
A votação procedeu tão aceleradamente, ou
talvez eu seja mentalmente lerdo. Não consegui
acompanhar o ritmo de V. Ex!'
Sugeri a supressão do art. 36, reriumerando~se
os demais. A justificativa é que, até agora, todas
~restrições de tipo protecionista só se aplicavam
à comercialização do software pelo distribuidor
de produtos de origem externa, o que se faz atra~
vês da quota de contribuição e do título de uso.
É_impossJvel, Sr. Presidente, criar~se um Estado-polícial para vigiar os usuárió'S, aplicando~se~
lhe a pena de detenção. Sã_o milhares de usuários
que não caberiam nas penitenciárias do País. O
Brasil já tem problemas suficientes com sua população carcerária para transformar-se num Ciu~
lag eletrônico.
Esta é-Umã modificação muito substancial.
Nunca se puniu o usuário. Punia-se aquele que
violasse direitos autorals ou comerdalizasse pro-gramas sem cadastrameritó. Mas aqui, a simples
utilização de um programa de computador de
terceiros, no recfnto do lar, configuraria uma pena
passível de detenção de 6 meses a 2 anos.
EstoU Vendo o Brasil transformado num Ciulag
eletrônico. Seria, aliás, o primeiro Ciulag eletrô~
nico do mundo. Te mos que eliminar expressão
"utilizar programas de terceiros". O texto deveria
limitar-se à expressão "comercializar programas
de computador". É a comercialização que deve
·ser óbjeto de disciplina governamental, não a utilização pelo usuário. De outra maneira, sanciona~
ríamos a invasão de domid1io pela SEI, para
a verificação do comportamento do usuário. Voto
contra o Ciulag eletrônico~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência recebe as palavras de V. EX' como
declaração de voto, porque a subemenda já havia
sido rejeitada pelo Plenário e, ao mesmo tempo,
se escusa perante V. EX" pela velocidade que está
dando ao término dos trabalhos, em face, como
já disse mais de urna vez, da realização da reunião
da Comissão de Sistematização, para votação da
redação final do projeto de Constituição.
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merece uma interrupçãa_de sessão_ para verifica~
ção do quorum é a criação no Brasil de um
Gulag eletrônico.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. FERI'IANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB - SP. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dado ao arrepio, quando ouço falar em Gulag
eletrônico ou não, acho que posso falar desta
matéria até com mais experiência de causa do
que o Senador Roberto Campos, porque já fui
vitima de prisão aqui, em outros, governos. Há
tempo para corrigir, se houver qualquer Ciulag.
O projeto vai para a Câmara e nós o vamos analisar; há tempo, e não haverá Ciulag nenhum.
De minha parte, pode ficar tranqüilo, posso falar
com tranqüilidade que nunca apoiei regimes autoritários.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Em relação à última intervenção do Senador Roberto Campos, a Presidência esclarece a S. EX'
e à Casa, que há 55 Srs. Senadores presentes
ao Senado Federal, e há 13 Srs. Senadores em
plenário. Portanto, estamos rigorosamente dentro
do Regimento Interno do Senado Federal.
E esse número só poderia ser verificado através
de Um ·requerimento, que S. Ex• não fez e nem
o fará, porque certamente está atento à negociação feita com as várias Lideranças da Casa em
tomo da matéria.
O Sr. Carlos ChlareW- Sr. Pregjdente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Pois não.

O SR. CARLOS CHIARELLI - Eu pediria
a V. Ex~. por amor à verdade e por respeito às
circunstâncias, não ralar na negociação neste momento. Ela está sendo rigorosa e cruelmente descumprida. Então, neste particular, nao fale nanegociação, é um apelo que faç:o a esta Presidência,
em nome dela, ao invocar condições formais para
viabilizar a continuidade, sob pena de nós termos
de discuti-la na essência, e aí provavelmente as
coisas não concluiriam da maneira bastante atar~
mentada e tonnentosa corno estão concluindo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Carlos Chiarelli, a Presidência apenas registrou um dos fatos que ocorreram; ·du~
rante a sessão, mas, V. EX" tem todo o direito...
O SR. CARLOS CIIIARELU - A Presidência está salientando a viabilidade de continuar~se
o procedimento de votação em nome da negociação. A negociação já foi descumprida, rompida,
amarrotada, porque par ela e sobre ela se passou.
Então, este fato, não a invocação, se félz em
nome de interesses superiores, salientando essa
lastimável medida tomada e esse realmente inaceitável exemplo que se deu, neste momento,
aqui.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Gostaria de

(~~L uma ob?ervação, Sr. Presidente.

E óbvio a inexistência de quorum. Não vou
pedir a verificaç-ão de quorum em respeito ao
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso e ao
Senador Nelson Wedekín. Mas, realmente, faço~o
com grande constrangimento. Se há algo que

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência, o que quis deixar claro, nobre Sena~
dor Carlos Chiarelli, e nobre Líder, do alto de sua
responsabUidade, é que estamos fazendo uma vo~
tação rigorosamente dentro do Regimento da Casa. Há 55 Srs. Senadores no Senado Federal.

2960

Passa-se à votação da Subemend"' n9 28, de
autoria do Senador Roberto Campos, com parecer contrário do Sr. Relator.

"Dê-se ao art. 37 e seu parágrafo único
a seguinte redação:
Arl 37 - Importar, expor, manter em
depósito, para fins de comercialízação, pro-

grama de origem externa não cadastrado,
ou comercializar programa de computador,
seu respectivo tipo de uso.
Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e
multa.
Parágrafo único- O disposto neste artigo
não se aplica a programas internados, exclusivamente para demonstração ou aferição de

mercado em feiras ou congressos de natureza técni_co-cientffica ou industrial."
Concedo a palavra ao nobre Sen~dor Roberto

Campos, para encaminhar a votação.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -
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O SR. ROJ3ERTO CAMPOS -Voto negativo, Sr. President~.
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) Também será registrada a declaração de voto
do Senado_r Roberto Campos no sentido de que
votou pela aprovação da emenda fejeição do parecer do Relator.
O Sr. R_elator, no seu parecer afinal, opinou
no sentido da prejudicialidade _das Su~mendas
de n..s 18 e 21 face à aprovação respectivamente
das ·subemerlâas n"' 3 e 30.
-

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -

MT)

-Sr. Presidente, seria possível a leitura do texto
das subemendas prejudicadas e o texto do sUbstitutivo aprovado?
"o- SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) As emendas prejudicadas foram aS de nt;<'l 18 e
21.

MT.

Para encamínhar, sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
.
No que a subemenda tem de _substancial, já
está acolhida no Substitutivo do Senador Nelson
Wedekin e, portanto, já está aprovada.
O único problema residual é a questão da penalídade. Temos uma situação anQmal_a. A pena,
pela importação com a intenção de comercializar
é maior do que a pena imposta pela comercialização fraudulenta. Chamo a atençãO para esse
absurdo. Deveríamos pelo menos equalizar as penas. No texto atual, a penalidade imposta à violação de direitos e à comercialização ilegal é menos
grave do que a aplicável a produtos em depósito
com a intenção de comercialização futura. A intenção de delito é mais punida do que o delfto.
Apelo para o sentido jurídico da Casa.
A minha divergência é exclusivamente em relação à questão penal, o resto do artigo já foi incorporado no Substitutivo do Senador Nelson Wedekin. Repito a questão: faz algum sentido punir-se
mais um delito potencial do que um delito atual
e efetivo? (Muito__beml)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a Subernenda n9 28, com parecer

contrário do Sr. Relator.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perman~er sentados.
Rejeitada.
Declaração de voto do Senaçlqr Joã~ Menezes.

O SR. JOÃO MENEZES - Votamos pela
abstenção, em virtude do rompimento do acordo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a Subemenda n~ 29 de autoria do
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a Subemenda n'? 29, com parecer
contrárfo do Sr. Relator.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejel~da.

O SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente,
votamos pela abstenção peJo mesmo motivo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Será registrada a declaração de voto do Senador
João Menezes pelo Partido da Frente Liberal.

Subemenda prejudicada n9 18, de autoria do
Senador Roberto Campos: Art. 20 .. """"··--·-·--------···-··········

§ 2" Os títulos de uso ·serão -~miti4os
n1.,1m prazo de cinco dias do seu requerimento pelo titular de cadastro ... "

O SR. ROBERTO CAMPOS -Está prejudi-

cada, visivelmente.
O SR. PRESlDENTE (Humberto Lucena) -

PrejUdicada, em face da aprovação da Subemenda n~ 3. _E a SW?emenda n" 21, do Senador Edison
_Lobão, que dá outra redação ao _a_rt. 30, prejudicada em face da aprovação da Subemend8 n~
30, nas mesrna_s condições.
O SR. ROBERTO CAMPOS -Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovado o substitutivo com as subemendas e,
estando esgotado o prazo da sessão, a votação
da redaç_ão fi_n_W_será realizada em sessão extraordinária que se realizará amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Esgotado o tempo regimental da_sessão, deixam
de ser apreciad_a_s as matérias consfantes dos itens
n>? 2 a· 9, da pauta.

São os seguintes os ítenf! cuja apreciação
é adiada
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 31, DE 1987- DF

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n~ 31, de 1987- DF, que es~ma
a receita e fixa a ciespesa do Distrito Federal para
o .exercício financeiro-de 1988,_ nas partes relativas
ao Qãbinete do Govemador, PrOcuradoria Geral
e Secretaria de Comunicação Social, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 25. de 1987,

da Comissão
-Do Distrito Federal.
_c_3
PROJETO DE LEI DO SENADO
.N• 31, DE 1987- DF

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n>? 31, de 1987- DF, que estima
a receita e fJXa á despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988, naS partes relativas

às Secretarias do Govem_o e da Administração,
tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n' 26. de 1987,

da Comissão
- Do Distrito Federal.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 31, DE 1987- DF

Discussão, em turno único, do Projeto ~- Lei
do Senado n~ 31, de 1987 -DF, que estima
a ieceita e fiXa a· despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988, nas partes relativas
à Secretaria de Finanças e Reserva de Contingência; tendO
-PARECER. sob n• 27, de 1987, da Comissão

-Do Distrito Federal, favorável, com emendas que apresenta, e voto vencido, quanto às
emendas do Senador Mauro Borges.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•31, DE 1987-DF

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n~ 31, de 19_87- DF, que estima
a receita e ftXa a despesa do Distrito Federal para
o exercido financeiro de 1988, nas partes relativas
às Secretarias de Educação, de Cultura, _d~ Saúde
e de Serviços Sociais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 28. de 1987,

da Comissão
- Do Distrito Federal.
"6
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 31, DE 1987- DF

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n9 3L de 1987- DF, que estima
a receita e fixa- a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro· de 1988, nas partes relativas
às Secretarias de Viação e Obras e de Serviços
Póblicos, tendo
PARECER, sób n° 29, de 1987, da Comissão
-Do Distrito Federal, favorável, COnl. emen,ias que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 31, DE 1987- DF

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n9 31, de 1987 - DF, _que estima
a receita e_fJXa a despesa do Distrito feçieral para
_o exercício financ;eiro de 1988, nas partes relativas
às SeCretarias da Indústria, CorrtérC:fo e Turismo,
de Trabalho e de Agricultura e Produção, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'30;

de 1987.

da ComissãO-Do Distrito Federai.

8
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 31, DE 1987- DF

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n? 31, de 1987- DF, que estima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988, na parte relativa
à Secretaria de Segurança Pública, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 31, de 1987.

da Comissão
- Do Distrito Federal.
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9
PROJETO DE LEI DO SENAD_O
N' 31, DE 1987- DF

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

do Senado

n~

31, de--1987- DF, que estima

a receita e fiXa a despesa do Distrito Federa] para
o exerddo financeiro de 1988, nas partes relativas
ao Tnbunal de Contas do Distrito Federal e Receita e texto da lei, tendo
PARECER, sob n~ 32, de 1987, _da Comissão
-Do Distrito Federal, favorável, com emendas que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, às 1O horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 24, DE 1987

(Em reglme de urgência- art. 371, b,

do Regimento Interno
Discussão, em turno único, da redação final
do Projeta de Lei: da Câmara no 24, de 1987 {n"
8.551!86, na Casa de origem), de inlciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe
quanto à proteção da propriedade intelectual sobre programas para computadores e sua comercialização no País, e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.)
.

2

Discussão, em turno úrUco, do Projeto de Lei
do Senado n9 31 de 1987-Df,queestimaa receita
e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercido fUJanceiro de 1988, nas partes relativas ao
Gabinete do Governador, Procuradoria Geral e
Secretaria de ComunicaÇão Social,- tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 25, de 1987,
da Comissão

-Do Dlsbito Federal,
3

Discussão, em turno, do Projeto de L.ei do Senadon" 31, de 1987-DF, que estima a re_ceita e
fJxa a despesa do Distrito Federal para o exercício
fmanceiro de 1988, nas partes relativas às Secretarias do Governo e da Administração, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 26, de 1987,
da Comissão

-Do Dlsbito Federal.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n 9 3l, de 1987-DF, que estima a receita e frxa a despesa do_ Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1988, nas partes relativas
à Secretaria de Finanças e Reserva de Contingências, tendo
PARECER, sob n? 27, de 1987, da Comissão
-Do Distrito Federal, favorável às partes
mendortadas, e contrário às emendas apresentadas, com voto vencido, quanto às emendas do
_ Senador Mauro Borges, Relator.

5
DiscuSsão, em turno i:Jnico, do Projeto de Lei
doSenadon13], de 1987-DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1988, nas partes relativas
às Secretarias de Educação, Cuhura, de Saúde
e de Servíços Sodais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 28, de 1987,
da Comissão

-Do Dlsbito Federal.
6
DiScUssão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n93l, de 1987~DF,que estima a receita e -fixã a -despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1988, nas partes relativas
às Secretarias de Viação e Obras e de ServiÇos
PúbliCos-, tendo
PARECER, sob n1 29, de 1987, da Comissão
-Do Distrito Federal, favorável, com emendas que apresenta.
7
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
doSenadono31 de 1987-DF, que estima a receita
e fixa a despesa do Distrito Federal para o exerqcio financeiro de 1988, nas partes relativas às
Secretarias da Indústria, Comércio e Turismo, de
Trabalho e de Agricultura e Produção, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 30, de 1987,
da Com-issão

-Do Dlsbito Federal.

8
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n» 31, de 1987-DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
exercício fmanceiro de 1988,-na parte relativa à
Secretaria de Segurança Pública, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 31, de 1987,
da Comissão

-Do Dlsbito Federal.

9
Discussão, em twno único, do Projeto de Lei
do Senado n131 de 1987-DF, que estima a receita
e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1988, nas partes relativas ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal e receita
e texto da lei, tendo
PARECER, sobre n~ 32, de 1987, da Comissão
--~Do Distrito Federal, favorável, com emendas que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15horase JBminutos.)

DISCURSO PROJYUJYC/ADO PELO SR.
ÁUREO MELLO NA SESSÃO DE 11-11-87
E Q(JE, EIYTREG(ff À REV!SÃO DO ORÂIXJR, SERIA PUSUCADO POSTERIORMEN-

TE:
O SR. AQREO MELLO (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presider;Ite,
Srs. -senàaores:
Não vou prescindir desta oportunidade principalmente considerando a exigüidade das sessões
a que foi cO:nfiiiado o nOsso querido Senado Fede-
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ral, em função das labutas constitucionais que,
muitas vezes, dão verdadeira hipertrofia às Comissões_ Técnicas e privam os Srs. Parlamentares de
ouvir alguns de seus colegas exponenciais, entre
os quais não me situo de trazer, assuntos da maior
pertinência, do maior interesse soda! a este augusto Plenário.
Sr. Presidente, no ensejo, submeto à consideração dos eminentes Pares urna situação que afeta e atinge grandemente a área que represento,
ou seja, a Região Amazônica,_ de onde chegam
os clamores pedindo _que nós, seus representantes no Poder Legislativo, alertemos as autoridades
do Executivo e também os componentes deste
Poder para um fato Cjue vem ameaçando as populações daquelas áreas e que, se consumado, representará um esbulho e uma violação aquilQ que
muito importante se torna em relação a todos
que ali habitam.
Existe, na Amazônia, Sr. Presidente, uma Empresa de navegação cuja sigla é ENASA -_Empresa de Navegação da Amazônia SA, órgão estatal que vem desempenhando de maneira maravilhosa as suas atribuições. A ENASA tem barcos
de vários tipos que singram as líquidas estradas
daquela área, permitindo o transporte para passageiros, bem corno para as cargas que abastecem
as populações ali residentes.
A Empresa de Navegação da Amazônia SA
tem longa história; vem desde os tempos em que
os ingleses a instituíram como Amazon Rlver
e se tornou, realmente, imprescindível para os
moraâores hinterlaridinos, porque era ela que, como dissemos, propiciava a comunicação e o
transporte principais das nossas áreas. COm o
tempo, a Amazon Rlver. em função do vencimento dos -contratos, deixou as suas atribuições
e a herança para a Superintendência de Navegação da Amazônia e Porto_s do Pará, cuja sigla
--como muito bem está me lembrando o Senador Mário Maia - era SNAPP. Posteriormente,
a SNAPP foi convertida: na J::NASA, ·que um
órgão, inclusive, que faz parte da própria área
de segurança militar, pois é força auxiliar da Marinha, uma força de garantia diretamente ligada
à Armada Brasileira.
A ENASA -:- Empi'esã de Navegação da Amazônia- SA, tem desempenhado. no meu Estado,
um papel altamente relevante. A sua administra-

·e

ção exercida com grande probidade, tem propor-

clonado oportunidades a que o transporte de passageiros entre Belém e Manaus e cidades do interior do Estado, que ficam geralmente às margens
dos grandes rios, seja eficiente, einbora precise
de mais embarcações.
O Sr. Nabor Júnior aparte?

Permite V. Ex" um

O SR. ÁUREO MELLO Senador.

Pois não, nobre
-

O Sr. Nabor Júnior- Quero testemDnhar,
no momento em que V. Ex" defende a manutenção da Empresa de Navegação da Amazônia
corriO ótQãO do Ministério dos Transportes, para
que ela não seja privatizada, conforme recentemente a Imprensa do Pará e do Amazonas noticiou, Q meu reconhecimento ao trabalho que vem
sendo desenvolvido pela atual diretoria da Enasa,
que tirou a Empresa da situação deficitária que
viveu durante muito tempo. Recuperou a imagem
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da Empresa perante os seus usuários, recuperou
o estaleiro que estava realmente em situação defi-

citária e, praticamente, sem condições de recuperar as próprias navegações da Empresa. Hoje,
o estaleiro da Enasa que, por sinal, está sendo
dirigido com muita competência e honestidade,
pelo Dr. José Prado, indicado pelo Governo do
Acre, para aquela função, já está apresentando
lucros, está prestando relevantes serviços à Empresa de Navegação da Amazônia e até mesmo
executando s_erviç:os para outros países da Amé-

rica Central. Então, a Enasa, hoje, é uma empresa
que readquiriu a credibilidade perante as popu1ações ribeirinhas, das dezenas de rios a que serve

durante tantos anos. De modo que, V. Ex• tem
razão no momento em que defende a manutenção da ENASA, como uma empresa de navegação da Amazônia gerida pelo Governo Federal.
Associo-me a esta tese, porque reconheço que
ela está prestando relevantes serviços, não só ao
Estado de V. Ext mas, também, aos demais Estados Amazónicos, inclusive o Estado do Acre. Muito obrigado pela concessão do aparte.
O SR. ÁUREO MELLO - Obrigado digo eu,
Sr. SenadOr, porque V. Ex" velo, exatamente, antecipar-se ao assunto fundamental que ia por mim
ser trazido a plenário, justamente essa tentativa
de privatização de uma empresa que tem sido
vitoriosa.
Conforme V. Ex• tão bem enfatizou, a Enasa
recuperou e saneou as finanças naquela área e
tem desempenhado, da maneira mais perfeita
possível, as suas finalidades, a sua missão e cumprido o seu dever. A Direção da Enasa é, por
assim dizer, um condomínio dos Estados Amazónicos - originalmente repetido pela nossa presença aqui nesta Casa, Vejo em plenário, exalamente, os representantes da Amazônia, condomínio sadio e elevado dos mais expressivos e
necessários àquela Região. lndustve, o Dr. José
Rautzan Prado, meu velho amigo de infância tivemos até a oportunidade de morar juntos, no
pequeno hotel que era propriedade da minha genitora- é e sempre foi um exemplo de honradez,
de capaddade e de probidade.
O Presidente da ENASA, hoje em dia, que é
o ex-Deputado Federal Vicente Qüeiroz, político
dos mais dignos do Pará; homem de grande valor
e capacidade vem imprimindo, naquela direção,
exatamente as_ características do seu temperamento e do seu valor, da sua cultura e do seu
bom caráter~ Guilherme Ramos, também um dos
diretores, representante do Estado do Amazonas,
é homem dinâmico de grande atividade, capacidade invulgar e idealismo amazónico.
Conheço a ENASA desde que era menino, desde quando ela era a Amazon Rlver e depois
a SNAPP e hoje, Empresa de Navegação da Amazônia S.A O serviçO qUe essa empresa presta
àquela região é inigualável, porque todos sabemos que a Amazônia tem nos rios as suas estradas, e uma empresa assim organizada, inclusive
no campo dos transportes, estatal, com a preocupação de beneficiar e favorecer os preços para
os habitantes das margens daqueles rios não poderá, de maneira nenhuma, ser convertida numa
empresa de especulação, em que as firmas interessadas apenas no lucro venham a purificar
aquele sentido social que a Empresa de Navega,ção da Amazônia SA tem como peculiaridade
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sua e uma grande caracter'"IStica que a nivela entre
as empresa_:;__dl!_maior expressão.

je, ao conhecimento desta Casa um ciss\mto tãO
palpitante para a n()s_~ região.

O Sr. NabOI' Júnior --Permite V. Ex• uma
segunda intervenção?
O SR. ÁUREO MELLO- Com prazer, ouço
v. Ex'

O SR. AUREO MELLO- E enriquecido pelo
aparte de V. Ex~ Realmente, o que aquela direção
- e empresa reivindica, de fato, é a ampliação do
seu quadro de embarcações, para que os navios
possam singrar e atender às necessidades e o
próprio progresso da nossa região. Trata-se de
uma região rarefeita, demograficamente a menos
populosa do Brasil e que, de fato, precisa ter,
através do transporte e da navegação em si, todo
fortalecimento, todo estímulo possív~J.
Os Estados distantes, os Estados longínquos,
os municípios mais remotos, todos eles têm de
ser servidos precisamente pela Empresa de Nave~
gaç:ão S.A
Sou testemunha, porque sou muito aproximado à ENASA, do esforço, da boa- vontade, da
disposição que a sua diretoria tem em relação
a esse problema, sobretudo para ampliação do
seu corpo de navagaç:ão, do número de navios
que se faz imprescindível para o bom desempenho dos seus trabalhos. No entanto, há que
se notar que a chamada SUNAM, órgão que supervisiona essa área, demonstra, no meu modo
de entender, uma certa insensibilidade com relação aos problemas e às reivindicações da E NASA
A SUNAMAM precisa ser alertada para o significado da Empresa de Navegação SA na Amazônia. Que os seus dirigentes passem, também, a
incorpOrar aos seus Sentimentos aquele desejo
sincero que nós, amazônidas- testemunhas pessoais daquilo que a ENASA representa- temos.
Ou seja, aquele desejo de, realmente, estabelecer
um prog·resso maior e um aperfeiçoamento dessa
empresa de navegação, que tantos e tão relevantes serviços presta à Amazônia.
O sinal vermelho, Sr. Presidente, já me alerta
de que é hora mesmo de pousar o avião ou,
então, de ancorar o navio nas margens do barranco, isto é, de concluir o meu discurso, mas o
senador Aluízio Bezerra - acredito - irá, ainda,
enriquecer o nosso pronunciamento a respeito
de assunto tão palpitante para nós, amazônidas,
que amamos tanto a nossa região.

O Sr._ Nabor Júnior- Esta minha segUnda
intetvenção é para aditar uma informação que
conside-ro da maior importância para o conhecimento de todos aqueles que estão interessados
na manutenção da ENASA como empresa pública. Diante de todos esses noticiários qu,e foram
divulgados, principalmente em Belém e Manaus,
nos últimos dias, tomei a iniciativa de dirigir-me
ao Ministro dos Transportes com o objetivo de
inteirar-me do propóstto do Governo em privatizar
ou não a ENASA S. Ex!' afirmou, de maneira categórica, que ~o era intenção do Governo Federal
privatizar a ENASA, que, realmente, algumas f!fmas haviam mostrado interesse na aquisição do
seu patrlmônio,mas, as condições apresentadas
por elas não satisfaziam, absolutamente, ao Governo. A ENASA iria continuar e eu podia comuriícãf a6s DiretoreS da mesma- tanto assim que
encaminhei um telex, no dia de ontem, ao Presidente Vicente Queiróz, manifestando, rea1mente,
essa assertiva do Sr. Ministro dos Transportes de
que a ENASAjamais seria privatizada. Essa é uma
gaiantia e esperO (ji..ie s: Ex' O Ministro dos Transportes e o PresidenteJosê Samey não cõncordem
com uma medida que venha prejudicar os interesses da nossa região, a região amazónica, que é
bem servida pela Empresa de Navegação da
Amazônia. I:: preciso o Governo investir mais na
ENASA. para que ela possa cwnprir as suas reais
finalidades de ligação de todas as cidades da
Amazônia, principalmente da Amazônia Ociden~'- porque V. Ex" disSe, com muita propriedade,
que as estradas são os rios. Precisamos fortalecer
e Navegação da Amazônia e n.ão vendê-la por
qualquer preço, conforme era intenção desses
empresários de comprá-la pelo valor histórico a
longo prazo.
O sR~ AOREO MELLO - O que correspon·
deria praticamente a sua liquidação.
O Sr. Nabor Júnior exatamente. Precisamos
fortalecer a ENASA, dar-lhe as condições para
que ela possa realmente voltar a utilizar aquelas
linhas que fazia .antigamente, ligando as cidades
amazónicas, inclusive, Já no Acre, Cruzeiro do Sul,
Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Xapuri, Brasil_éia,
Eirunepê, no Estado do Amazonas, e tantas outras
cidades, onde antigamente a SNAPP fazia aquelas
ligaçõe-s melhoreS. -Mesmo na época da estiagem
elas chegavam até as regiões do alto rio, levando
mercadorias para abastecimento das suas populações, levando e trazendo passageiros para o entroncamento, que ~ra feito com os navios da linha.
V. Ex!' sabe que, antigamente, existia o navio da
linha, que ia até determinado ponto do rio Purus
ou do rio Juruá e fazia o transbordo para as chatinhas, levavam mercadorias e traziam os produtos
dos altos rios para as praças de Belém e de Manaus. Precisamos é prestigiar a atual diretoria da
ENASA que, está conduzindo aquela empresa
com muito acerto, muita honestidade dando lucros que, ante_riormente, a empresa não oferecia.
Parabenizo~irie- com V. Exi' por estar trazendo, ho-

O Sr. Aluízfo Bezerra- Temos a parabenizar
o nobre Senador, amazônida, por trazer ao Plenário desta Casa um assunto da mais alta importância, tendo em vista que a penetração na Amazônia, todo o seu trabalho, desenvolvimento económico, teve nesse instrumento de transporte e
comunicação, que é a antiga SNAPP, ou SINAPP
-como o povo diz, hoje E NASA, um instrumento
básico- como muito bem acentuou no seu pr~
m.mciamento, acrescido pela~ palavras esclarecedoras do companheiro Nabor Júnior- dessa
função de desenvolvírnento económico e penetração social na nossa região. Nesse trabalho a
SNAPP, atual ENASA,jogou um papel indiscutível
c-Omo empresa pública.
A minha obsetvação, aqui, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é que, justamente, no instante em que
se fala muito em privatização, mas privatizar com
o dinheiro do povo, com o dinheiro público é
a grande tônica da hora. Vamos privatizar, inas
vamos buscar o dinheiro do Governo, para privatizar com o dinheiro do Governo. Essa história
tem que ser recontada e, neste instante, é o que
acontece, vamos privatizar com o dinhei!o do Go-
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vemo. Muitas empresas, como a ENASA, em con~

diçôcs difíceis, estão a provar que a empresa pública, mesmo nas Circunstâncias difíceis como
é essa em que desempenhou e desempenha hoje
suas funções na Amazônia, mostram a criatividade, a capacidade dos seus funcionários, o seu

devotamento em favor da causa pública e o seu
alto espírito patriótico. Vemos nesse instrumento,

e através dele, que está realizando urna obra de
grande interesse regional e, conseqüentemente,
de interesse nacional e se trata de uma empresa
pública Portanto, queremos aqui, através da ENASA, valorizar a empresa pública; esse instrumento

que náo _explorava os habitantes das margens do_s
rios da Amazônia, cumpria uma função do mais
alto significado social e econômlc:o e está aí como
prova os amazônidas que se manifestaram, agora
neste plenário, a testemunhar o grande desem~
penho e autoridade social que tem essa empresa
ao longo de muitos anos. Eram estas as palavras
que eu queria registrar no aparte que me dá a
feliz oportunidade o nobre Senador Áureo Mello.

O SR. ÁUREO MELLO - V. Ex• tem toda
a razão, inclusive enfatizando esse aspecto, no
sentido de ser muito fácil a empresa participar
com o dinheiro público, com o-dinheiro do Gover~
no, se tomar uma empresa vitoriosa. Mas, no fun~
do, atrás de tudo não existe propriamente aquele
idealismo que notamos na empresa pública. O
que há na privatização, na realidade, é aquela ân~
sia de lucro. Mas se eles estão tão interessados
em lucro, que façam com os seus próprios recur~
sos, que transformem as suas empresas em empresas capazes realmente de desempenhar as
suas finalidades dando oportunidade a que elas...
O Sr~ Mário Maia- Permite V. Ex" um aparte?

OSR.AUREOMELLO-Commuitoprazer,
Senador Mário Maia, em seguida. Continuando,
Sr. Presidente:
Sejam capazes de cumprir a sua finalidade, a
sua missão, desempenhando a contento aquilo
a que se destinam e não sejam falidas. nem defici~
tárias, como geralmente acontece, principalmenR
te quando certos dirigentes querem apenas receber o dinheiro, explorar as populações, cobrar
preços absurdos, e praticarem um desservlç:o à
coletividade, usando esse dinheiro, entre outras
finalidades, para seu conforto pessoal, no desfrute
de passeios mirabolantes e que, em realidade,
não têm nenhuma utilidade para aquele serviço
fundamental, substantivo como é O serviço de
navegação e transporte da Amazônia.
Com muito prazer, Senador Mário Maia, ouço
o aparte de V. Ex.•
O Sr. Mã:rio Maia- Aqui, nesta hora da noite,
neste plenário, está solitária a Amazônia O<:idental
a clamar por um pequeno benefício, que é a permanência de um serviço de transporte primitivo
e elementar da Amazônia. V. EJr que tão bem
representa nesta Casa o Amazonas, o grande Estado do Amazonas, e por coincidência nós três
Senadores, representando a parte mais ocidental
do Brasil e da Amazônia Ocidental, aqui, o EstadO
do Acre, na pessoa dos Sen-adores Nabor Júnior
e Aluízio Bezerra. Mas quero, com esta pequena
intervenção, solidarizar~me com o damor de V.
Ex", no sentido da permanência desse serviço elementar e de profunda significação e utilidade para
toda a Amazônia. Como bem disse V. ~. os rios

são Os caminhos líquidos da Amazônia, e por
longo tempo ainda o serão, não ~para as comu~
-nicações e transportes, mas como um meio de
i;lproximar, também, aquelas populações ribeiri~
nhas peididas na imensidão da floresta verde que
nós _habitamos. SOmos Wrida dos tempos saudosos da_Amazon Rfver, quando as chatinhas subiam os rios - o rio Amazonas, o rio Purus e
seus afluentes, e, na parte leste do Acre, iam até
às fronteiras da Bolívia, à Odade de Brasiléia, levândo os mantimentos aos seringais e trazendo
de volta, principalmente, a castanha e a borracha,
que eram as riquezas produzidas àquela época,
e que ainda são o sustentáculo da economia do
Acre. Portanto, embora solitária a nossa voz, neste
momentoL seja ela significativa da nossa preocupação, numa hora em que (orças misteriosa estão
tecendo os interess_es da extinção da ENASA. Es-tamos solidários e fazemos um apelo, por inter~
médio do discurso de V. Ex", também, ao Ministro
dos Tr.;msportes, para que não apenas perrnita
a permanência da existência desse órgão, como
nele aparte recursos; para que os estaleiros de
Belém sejam reformados e passem a fabricar inúmeras embarcações adequadas aos caminhos lí~
quidos daquela região; fazendo com que as popu·
lações de toda aquela malha, de todo_ aquele em a~
ranhado de rios, furos e igarapés, onde permanece a população cabocla e os nossos ancestrais
frldios civilizados, em cantata com a nossa civilização branca, possam elas a ter o intercâmbio que
~erecem,. Era esta a contribuição pálida que que~
ria trazer ao pronunciamento de V. Ex•

O SR. ÁUREO MELLO - Muito obrigado,
Senador Mário Maia. V. EX', com muita o{xlrtu~
nidade, enfoca aspectos dos mais importantes.
O que realmente temos que destacar e enfatizar,
Sr. Presidente -, e V. Ex' que é um grande amigo
da Amazônia.· que Conhece ln loco, participando
incluSiVe da própria comunidade amazonense,
muitas vezes por simples desfatio, perdoe-me a
indiscrição -; mas realmente esta sessão, que
se transformou realmente em -amazónica, é a
oportUnidade que temos de ped[r que essa tentativa. de esmagamento da E NASA, Empresa de
Navegação da Amazónia, se constitua em um toque de alerta, um clarim destacado e saliente,
para que os dirigentes do Executivo, atendendo
não somente aos clamores dos nossos telegra~
mas, dos nossos apelos, das nossas entrevistas,
mas: atendendo, sobretudo a um dever de cons~
ciência e bútSllidade; aProveitem a_ oportunidade
para fortaleCer e dar fobustedmento à navegação
da Amazônia. Realmente, a Amazônia não se
constitui somente nos 2/3 do Brasil, mas 2/3 ou
talvez uma fração muito maior, levando em conta
o potencial milionário que existe nas entranhas
daquela terra, e as possibilidades económicas,
que sáo tão vastas que chegam a raiar as portas
do infinito.
É preciso, realmente, que em se fortalecendo
anayegação da Amazônia, o transporte, dando-se_
oportunidade a seus navios, os grandes deslizantes sobre as líquidas estradas daquela área, permitam _que a sua estrutura venosa se agilize; porque
aquele corpo imenso, que é a nossa região, fortalecendo~se e robustecendo-se, cada vez mais, da~
rá oportunidade a que todo o Brasil receba uma
injeção de força e de vitalidade, que se refletirá,
sem dúvida nenhuma, no bem~estar da nossa
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população. Então, que essa oportunidade ~~~a
de_ alerta, para que entendamos, e os admmls·
tradores também, a SUNAMI\N em especialidade,
que é o órgão diretamente responsável pelo de~
senvolvimento da navegação da Amazônia, enfim,
entendam de uma vez por todas que é preciso
fortalecer o transp-orte sobre o_s rios daquela terra,
porque a navegação fluvial é, comprovadamente,
muito mais rentável, muito mais barata e vantajosa que o próprio transporte rodoviário naquela
região.
Portanto, que esta oportunidade seja aquela em
que os senhores que dirigem o Executivo municiem de embarcações, fortaleçam, com as verbas
necessárias e imprescindíveis, que reclamamos
aqui, a Empresa de Navegação da Amazônia SA.,
para que essa empresa venha a proporcionar be~
nefícios, não somente regionais, mas benefícios
nacionais que o Pais está a solicitar, a necessitar
para o seu próprio progresso, para sua próprfa
eVolução.
Te_nho a certeza, Sr. Presidente, de que os nossos apelos não vão ecoar em vácuo e erii terreno
que não tenha acústica; tenho a certeza, Sr._ Presi~
dente, conduíndo estas j:)alaVrãs, de que aqueles
que tiverem oportunidade de navegar naquelas
embarcações, de desfrutar, inclusive, do conforto
maravJ1hoso dos atuais catamarãs- que solicita~
dos da maneira mais veemente, mais insistente
por estrangeiros, j:>or pessoas que vêm depositar
capital em nosso país, e que, em virtude de não
haver embarcaç.ões em número suficiente, não
podem sequer atender à demanda imensa, inter~
nacional ~ inter:estadual - saberão dar valor à
ENASA. Que éssas embarcações, esses navios
sejam aumentados em número e haja oportu~
nidade para dar essa injeção de progr~sso na
área amazónica, tão fundamental e tão importante
para aquele povo.
Muito obrigado. (Palmas.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 065. DE 1987

A Comissão Diretora do Senado Federai, no
uso das suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1~ Os Senadores receberão, a título de
indenização de despesas funcionais, a importân~
cia mensal correspondente a 165 (cento e ses~
senta e cinco} vezes maior o va1or de referência.
Art. 2~ As despesas decorrentes da aplicação
do disposto neste Ato correrão à conta da classifi~
cação orçamentária:
3.LU.-PESSOAL CML
02.00-DEPESAS VARIÁVEIS
02.14- ENCARGOS GERAIS DE GABINETE

- Art. 3~ Revoga~se o Ato n" 27, de 1987, da
Comissão Diretora.
Art. 4" Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos fmanceiros a partir
de I~ de outubro de 1987.
Senado Federal, em 11 de novembro de 1987.
-Humberto-Lucena-JosélgnádoFerreira
- Odadr Soares - Francisco Rollemberg
- Jiitahy Magalhães.
ATO DO PRESIDENTE
N• 220, 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
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em -vista

o que consta do Processo n9Ql7043/87-5, resolve
retificar o Ato n9 242; de 1985, desta Presidência,

que aposentou Dalva Ribeiro Vianna, no cargo

em comissão de Diretora da Taquigrafia, c6digo
SF-DAS-10fA,Cf6 Quadro Permanente do Senado Federal, a fim de excluir do fundamento legal
de sua aposentadoria o artigo 430 da Resolução
SF n9 58, de 1972, e incluir a opção- pelos beneficies previstos no -artig'0-2c, § 2?, da Lei nç 6.323,
de 1976, combinado com as Resoluções n9 21,
de 1980, n? 7, de 1987 e n? 15, de 1987.
Senado Federal, em 17 de novembro de 1987.
-Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 221, 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 deacordo 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 n,. 017589/87-8, resolve
aposentar, voluntariamente, João Soares da Costa, Adjunto Legislativo, O asse "Especial", Referência NS-19, dõ QuadrO Permarierite-ao Senado
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III,
e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 428, inciso 11, 429, inciso I, 430, incisos
IV e V, 414, § 4,., e 438 da Resolução SF n" 58,
de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n"' 358, de 1983, e artigo 3"' da Resolução
SF n" 13-, de 1985-- artigo 29 da Resolução SF
n9 182, de 1987, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 102, § Z', da Constituição Federal.

e

Senado Federal, 17 de novembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 222, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, nó 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
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n" 017931/87-8, resolve
declarar aposentado, compulsoriamente, a partir
de 11 de novembro de 1987, João Pinheiro Borges, Técnico Legislativo, Oasse "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos dos artigos 1O1, inciso II,
e 102, inciso O, âa-tOOStlbiiÇão da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos
428, inciso I,§ 1'• 433, 438 e 414, § 4•, da Resolução SF n"' 58;- de 1972, e artigo _29, parágrafo

único, da Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo

,39 da Resolução SF n9 13, de 1985-, e artigO 2~

da Resolução SF no 182, de 1987, com proventos
propordonais ao tempo de serviço, observado o
disposto no artigo 102, § 2~. da ConstituiÇãO Federal.

Senado Federal, 17 de novembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 223, DE 1987

ATO DO PRESIDENTE
N• 226, 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 ã- delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n9 016_827/87-2, resolve
retificar- O Ato no 90, de 1985, desta Presidência,
que aposentou Lenine Barros Pinto, no cargo em
comissão de Assessor Legislativo, código SFDAS~ 102.3, do Quadro Permanente do Senado
Federal, a fim de excluir do fundamento legal
de sua aposentadoria o artigo 430 da Resolução
SF n9 58, de 1972, e incluir a opção pelos benefícios previstos no artigo 29, § 2?, da Lei n? 6.323,
de 1976, combinado com as Resoluções n9 21,

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os-artigos 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento [ntemo, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pefo Ato da Comissão Diretora
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n" 017933/87 ~O, resolve
declarar aposentado, compulsoriamente, a partir
de 7 de novembro de 1987, Geraldo Gama de
Azevedo, Técnico Legislativo, Oasse "Espe'cial",
Referência NS-25, do Quadro Permanente dOSenado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
11, e 102, inciso II, éra Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos
42.8, inciso I,§ 19,433, 438 e 414, § 49, da Resolução SF n_9 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo
únicO, da Resolução SF n" 58, de 1972, e-artigo
2 9, parág,(afo único, da Resolução SF n9 358, de
1983, e artigo 3" da Resolução SF n913, de 1985
e artigo 29 da ResOlução SF n~ 182, de 1987,
com proventos proporcionais- ao tempo de seiViç::o! observado o disposto no artigo 102, § 29, da
Constituição Federal.
SenadO Federal, 17 de novembro de 1987. Senador Humberto Lucena, Presidente.
-

de 1980, n• 7, de 1987, e n• 15, de 1987.

senado Federal, 17 de novembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 224, DE 1987

-O .PrêSid~te do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem_ os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformídade com a delegação de competência
que lhe foi_ outorgada pelo Ato n~ 2, de 1973,
revigorada pelO Ato n9 12, de 1983, da Comissão
Diretora, e de acordo com o disposto na Resolução n9 130, _de 1980, e tendo em vlsta O qu_e
consta o Proc_eMQ n" 018187(87-0, resolve:
Dispensar o Senhor Thales de Souza Ramos
Filho, do emprego de Assessor Técnico, sob o
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, a partir de 5 de novembro de 1987.
Senado Fedei-ai, 17 de novembro de-1987.
-Senador HUriil:ierto Lucena, Presidente:
ATO DO PRESIDENTE
N• 225, DE 1987

O P~esidente do Senado Federal, no uso das
atribUiçô_e_s 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 CõifSta: dO Processo n9Q17981/87-5, resolve
aposentar, voluntariamente, Joaquim Benvindo
Fernandes, Agente de Transporte Legislativo,
Classe "Especial", Referência NM-35, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, inciso lli e 102, Inciso l, alínea "a",
da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados com os artigos 428, inciso II, 429,
inciso 1,430, inciso JY, 414, § 4"', e 438 da Resolução SF n9 - 58, de 1972, e artigo 29, pafágfafo
único, da Resoluçªº SF n~ 358, de 1983, e artigo
39 da Resolução SF n" 13, de 1985 e artigo 2~
da Resolução SF n~ 182, de 1987, com proventos
integrais, observado o disposto no artjgo 102, §
29, da Constituição Federal.
senado Federal, 17 de novembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente.

'
~~~~.

-------

ATO DO PRESIDENTE
N• 227, tJE 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 Pro da Comissão Diretora
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n9 017854/87-3, resolve
aposentar, voluntariamente, Antônio de Souza
França, Adjunto Legislativo, Classe "Especial",
Referência NS-1 9, do Quadro Permanente do Se~
nado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
III, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinados com
os artigos 428, inciso n, 429, inciso I, 430, incisos
IV e V, 414, § 49, e 438 da Resolução SF n9 58,
de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolu~
ção SF n9 358, de 1983, e artigo 39 da Resolução
SF no 13, de 1985 e artigo 2~ da Resolução SF
n~ 182, de 1987, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 102, § 2"', da Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de novembro de 1987.Senador Hwnberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 228, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, incis_o IV, do Regimento [nterno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Coml5sào Diretora
n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que-Constado Processo n9016912/87-0, resolve
retificar o Ato n9 79, de 1981, desta Presidência,
quê aposentou Maria Riza Baptista Outra, no cargo
em comissão de Diretora da Subsecretaria de
Análise, código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal, a fim de excluir do
fundamento legal de sUa- apOSentâdoria o artigo
430 da Resolução SF n9 58, de 1972", e incluir
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a opção pelos beneficias previstos no artigo 2 9,
§ 29, da Lei no 6.323,_ de 1976, combinado com

as Resoluções n~ 21, de 1980, no 7, de 1987 ~ _
n• 15, de !987.
·
Senado FederaJ, em 17 de novembro de 1987.

-Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 229;0E !987
O Presidente do Seriado Federal, 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 comçetência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
no Processo n? 017743/87-7, resolve designar
Rogerio Costa Rodrigues, Técnico Legislativo,
Qasse "Especial", Referência NS-25, do Quadro

Permanente do Senado Federal, para exercer, em
substituição, o cargo em Comissão de Díretor
da Subsecretaria de Análise, código SFM
DASM I O1.4, no perfodo- de 09 a 17 de novembro
de 1987, no impedimento do titular.
Senado Federal, em 17 de novembro de 1987.
- Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N' 231, 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
-Confcirfnidàde com a delegação de competêl)cia
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora nç 2. de 1973, resolve nomear Lucia Helena
Dantas Silva. Marilda Alves de Morais, Roberto
Avancini, Virginia <:le Castro Silva, Luciene de
Araujo Moreno, Silma Ayres da Silva Bento, para
cargo de Taquígrafo Legislativo, Classe "8",
Referência NS-14, do Quadro Permanente do Senado Federal, em virtude de aprovação em concursõ- público homologado em 24-03-87 e publiM
cado noDiárlo Oftdal da União de 26-03-87.
Sen-ado Federal, em 18 de novembro de 1_987.
-Senador Humberto Lucena, Presidente.

-o

ORDEM DE SERVIÇO 1'1' 001/87
DO DIRETOR-GERAL

O DlretorMGeral do Senado Federal, no uso
de suas atribuições regulamentares, resolve baixar
as seguintes normas reguladoras do gozo de férias pelos servidores do Senado federal:
-O servidor que tenha periodo de férias a
vencer em dezembro de 1987, janeiro, fevereiro
ATO DO PRfSIDl::-NTE
- e março de 1988, gozará obrigatoriamente, 30
N• 230, DE !987
dias de férias, de acordo com a escala de férias
organizada pelos Chefes Imediatos e aprovada
O Presidente do Sena-do Federal, no uso das peJo Diretor-Geral;
atribuiçóes que lhe conferem os artigos 52, item
-Nas escalas de férias deverão constar o início
38, e 97, inciso N, do Regimento lntemo, e de e término do período a ser gozado e deverão
acordo com a delegação de competência que ser organizadas de forma que, sempre permalhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora neçam em exercido, 2/3 (dois terços) dos servi09 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
dores de cada setor e obedecidos os seguintes
dos Processos n?s 009872/87M6 e 009918/87-6, períodos:
• 1ç periodo- }9 a 30/12/87
resolve readaptar, por transferência, Acy Fanaia
• 29 período-31/12/87 a 29/01/8"8
Arruda, Sandra Maria de Moura Barbosa, Denise
Ramos de Araujo Zoghbi, Mario Lúcio Lacerda
• 3~ período -20/01/88 a 27/02/88
de Medeiros, Alan Viggiano e Sueli Martins Nem e,
_Os servidores CLT com direitos a férias e
Taquígrafos Legislativos, Classe Especial, Refe- não incluídos na escala do respectivo órgão de
rênda NS-25, do Quadro Permanente do Senado lotação, deverão gozá#las, obrigatoriamente, ":O
Federal, para a Categoria Funcional. de T~cnico período de 31112/87 a 29/01/88;
-As escalas de férias deverão ser submetidas
Legislativo, Classe Especial, ReferêncJa NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, de acor- __ ao Diretor-Geral até o dia 20 de novembro do
do com o disposto nos artigos 342, inciso TI, 343, corrente ano;
§ 2~. e 381, § 19 , inciso 11, §§ 39 6G e 7~ do Regula_No periodo de recesso parlamentar, ou seja,
menta Administrativo aprovado pela Resolução
de 06/12/87 a 29/02188, pedidos de férias acumu9
SF n 58, de 1972.
_
!adas, recesso e licença especial, somente serão
Senado Federal, em I 8 de novembro di"I987. autorizadas em casos especiais, a critério do Dire- Senador Humberto Lucena. Presidente
ter-Geral, devendo ser requeridos com 15 dias,
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no mínimo, de antecedência do seu início, sendo
que os servidores em questão, deverão aguardar
em exercício a concessão do pedido;
-As alterações dos períodos a serem gozados
ou as comunicações de impossibilidade de afastamento para o gozo de férias, por absoluta necessidade de serviço, deverão ser enviadas ao DiretorGeral, antes do inicio do período previsto na escala,' acompanhada de relatório consubstanciado
que justifique a medida;
-........ Considerada a absoluta necessidade de serviço, as férias poderão ser interrompidas, "ex offiM
cio", devendo ser comunicado, imediatamente,
ao Diretor-Geral pelo Diretor da Secretaria da área
de sua competência, o motivo da interrupção;
-O prazo para prescrição das férias dos servidores do Quadro de_ Pessoal Estatutário que, no
exclusivo Interesse da Administração, não puderem ser utilizados, fica prorrogado até 31/07/88;
-Os servidores que não tenham direito ao
gozo de férias, permanecerão nos seus órgãos
de lotação, em serviço;
-Os servidores que se ausentarem de Brasflia
em gozo -de férias, recesso, licença especial, ou
por qualquer outro motivo, deverão comunicar
à autoridade imediatamente superior o seu endereço eventual que, por sua vez, comunicará à Subsecretaria de Administração de PessoaL
Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrârio.
Brasília, em 13 de novembro de 1987. -José
Passos Pôrto, Diretor-Geral.
Instituto de Previdência dos Congressistas
(Criado pela Lei N• 4.284/63)
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previ#
dência dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo art ]2, item "III", da Lei
n~ 7.087; de 2:9 de dezembro de 1982, tendo pro#
cedido ao exame do Balancete Patrimonial e do
Demonstrativo das Receitas e Despesas referen·
tes ao período de 19-l- a 30-9M87 e do Demonstrativo das Recei~s e Despesas do mês de setembro/87, é de parecer que os mesmos se enconM
tram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigêndas legais.
Brasília-DF, 12 de novembro de 1987.- Manoel José de Souza- Conselheiro- Dr. An·
tônio Geraldo Guedes - Conselheiro - SrLéa Fonseca Silva - Conselheira - Dep.
Arma Maria Rattes- Conselheira- Dep. Luiz
Marques - Conselheiro.
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ATA
INSmUTO DE PREVIDtNCIA
DOS CONGRESSITAS
s~

Reunião Ordinária,

realizada em 30 de

setembro de 1987
Aos trinta dias do mês de setembro do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, ·às dezessete
horas, sob a presidência do Senhor Deputado
Gustavo de Faria e com a presença do Senhor
Vice-Presidente Senador Odacir Soares e Senhores Conselheiros DeputadaAnna Maria Rattes, Deputado Luiz Marques, Deputado Antonio de Jesus,
Dr. Antonio Geraldo Guedes e Sra. Léa Fonseca
Silva, reúne-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congresw
sitas-lPC, a fim de tratar de assuntos diversos.
Uda e aprovada a ata da reunião anterior (4~ reunião, realizada no dia 20 de agOsto de 1987),
o Senhor Presidente determinou a distribuição
aos Senhores ConselheirOs, dos exemplares, volumes I e fl, do Diagnóstico Atuarial, elaborado pela
Empresa Brasileira para Desenvolvimento do Município - EMBRADEM. O Senhor Conselheiro
Deputado Luiz Marques comentou o BaJancete
contábil do Instituto, solicitando esclarecimentos
sobre a rubrica "Credores Diversas" pelo que lhe
foram prestadas as devidas informações teóricas.
:::: C:vu::.dheiro Dr. Antonio Geraldo Guedes formulou consulta sobre os imóveis do IPC entregues à administração da empresa Vera Ernr:--""r:
dimentos Imobiliários. O Presidente, Deputado
Gustavo de Faria, advertido sobre a ba!Xa receita

~
'!OTN. .............................. _ .. ___________ _

oriunda desses aluguéis, ficou incumbido de tomar as providências cabN-eis no sentido de rever
a situação dos _aludidas imóveis, passando a administração dos mesmos para outra empresa. Pediu, em seguida, o Senhor Conselheiro Dr. AntarUo Geraldo Guedes que Constasse de ata solidtaçáo de audiência com o Governador dõ Distrito
Federal, Dr. José Aparecido, com a finalidade de
solicitar doação de uma área de terra para a construção da sede própria do IPC. O Senhor Presidente deu ciência ao Conselho de solicitação que
fez ao Senhor Ministro Anibal Teixeira, do Planejamento, de dotação orçamentária de 400 milhões
de cruzados para o Fundo de Reserva do Instituto,
após contato que manteve com o Senhor Deputado João Alves, Vice-Presidente da Comissão
Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Determinou, na oportunidade, a leitura do documento encaminhado ao Senhor Ministro Anibal Teixeira, vazado nos seguintes termos: ''Brasília, 21
de setembro de 1987. Exm9 Sr. Dr. Anibal Teixeira,
DD. Ministro do Ptanejamento. Senhor Mmistro.
O Instituto de Previdência dos Congressistas-JPC,
não dispõe de um Fundo de Reserva capaz de
garantir, em ·caso de crise, o pagamento da folha
~~ pensionistas, cujo percentuaJ, atualmente, ele·
va-se à casa de 73% (setenta e três por cento)
da receita oriunda de contribuições. Isto, prezado
ministro, em decorrência dos sucessivos reajustes
de vencimentos dos servidores públicos, ocor,,úQS e1.·t conseqüência das disparos dos gatilhos
inflacionários de março, abril, maio e junho do
corrente ano e da variação da URP desencadeando novos índices que determinaram os aumentos
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de vencimentos a partir deste mês, bem corno
do término da 47• Legislatura quando ocorreu
grande renovação de parlamentares no Congresso Nacional, que provocaram um aumento da
ordem de 16,08% (dezesseis virgula alto por cento) na folha de pagamentO de pensionistas, considerando que o percentual entre essa folha de pagamento e a receita contributiva em janeiro deste
ano era de 56,92% (cinqüenta e _seis vírgula noventa e dois por cento). Esses fenômenos vêm gerando sérias preoc_upaÇOes a esta Presidência,
uma vez que a técnica-aluaria! aconselha que
as pensões pagas não ultrapassem 60% (sessenta
por cento) da receita oriunda de conbibuições.
Preocupado com esta situação é que estamos
recorrendo ao que a lei nos faculta, no qUe se
refere à àlocação de recursos, para a formação
de um Fundo de Reserva, que nos permitirá proporcionar alternativas de prestação de serviços
e de melhor atendimento aos nossos segurados.
O Art. 79 da Lei n9 7266, de 4 de dezenlbro de
1984, determina a inclusão na programação _finanCeira anuaJ das duas__Cãsas do Congresso _Nacional da dotação destinada ao Fundo Assistencial do Instituto de Previdência dos Congressitas-IPC, a que se refere o art. 50 da Lei n? 7.087,
de 29 de dezembro de 1982. Essa norma inserldã
no texto legaJ desde 1984 e não cuprida até agora,
constitui o fundamento de que nos vaJernos nesta
hora de sérias e justificadas inquietações, para
garantir o cumprimento dos crescentes encargos
fmanceiros desta entidade. Assim sendo, solicitamos a Vossa Excelência examinar o assunto e
determinar a consignaçáo nos Orçamentos da
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Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou
da própria Seplan, dos recursos 09_ valor mínimo

de Cz$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzados) em favor do IPC, para cOnstituição de
fundo de reserva que vfrá dar mais estabilidade
e garantia ao programa previdenciário congres~
suaJ, que a lei objetiva. Aproveito a oportunidade
para reafirmar a Vossa Excelência as e)(J)ressões
de elevada estima e distinta consideração. Depu-

a

tado Gustavo de Faria- Presidente". O Senhor
Presidente determinou, em seguida, fossem relatados os processos constantes da pauta, que foram distribuídos na seguinte ordem: à. Conselheira

Léa Fonseca Silva, P.rocessos de averbação de

mandato, a saber: Álvaro Bastos do V:alle_ (n~"
1437/87), Antonio da Conceição Costa Ferreia
(n' 1394/87), Artemir Wemer (n' 1419/87), Davi
Alves da Silva (n9 1395/87), José Santana deVasconcellos Moreira (n" 1422/87), Manoel Gabriel
Siqueira Guerreiro (n9 1390/87) e Paulo Macarini
(n9 1379/87)_. todos com pareceres favoráveis; ao
COnselheiro, Deputado Uz Marques, processos de
auxílio-doença, a saber: _6frísio Vieira Lima (n 9
1282/87), Bianor Antunes de Siqueira (n"
1341/87), Carlos Tavares de Lyra (n' 1377187),
Qcero Emídio da Costa (n" 1331/87), Clari Mary
Borges (n9 1411/87), Ester Almeida Valadares (n 9
1340/87), Flávia lsa Obino Bo~ckel (n' 1393/87),
Frandsco Alves de Almeida (n" 1366/87), Geraldo
Reis Fleming (n' 1392/87), HamDton Pessoa de
Olíveira (n 9 1378/87), JaCy da Nova Amarante (n"
1396/87) e José Coutinho de Araújo (n' 1330/87),
todos com pareceres favoráveis; à ConseJheira
Deputada Anna Maria Rattes, também processos
de auxílio-doença, a saber: Léa Fonseca Silva (no
1329/87), Leónidas Sampaio Fernandes (n~'
1319/87), Maria José Santos Leal (n' 1352/87),
Mário Braga Ramos (n9 1212/87), Mário Mendes
da Silva (n" 1381/87), Messjas Soares cja Silva
(n9 1193/87), Sarnir Achõa (n" 1354L87), Vinicius
Cansanção F"Uho (n" 1391/87) e Waldyr de Oliveira
Sanchez (n 9 1367/87), todos com pareceres favoráveis; ao ConseJheiro Dr. Antonio Geraldo Guedes, processos de concessão de pensão, a saber:
Alberto Tavares Silva (n" 1137/87), Angela Maria
Lobo Ribeiro (n" 1001/87), Anna Izabel de Calvalho (n 9 1380/87}, Antônio Agildo Cavalcante (n"
Uma da Silva (n9 1350/87), Carlos Nelson Bueno
(ng 1339/87), Conceição Zarate Pinto e Margarida
Coimbra - tutora e mãe, respectivamente, de
beneficiários de ex-segurad-º falecido - (n9
1068/87), Coraci NasCimento de_ Oliveira (n"
1069187), Jackson Barreto de Uma (n' 1342/87),
Magali Rochae1 Corrêa (no 11 60/87), Maria Carolina Vasconcelos Freire (n9 1421/87}, Maria Hosana Cariri Batista (n9 1l36/87), Sylvia Minazi Mantovani Peixoto (n' 1310187) e Yolanda Amaral de
Carvalho Pinto (n9 1438/87), todos com pareceres
favoráveis. Colocados em discussão, foram aprovados por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor
Conselheiro Dr. Antonio Geraldo Guedes encaminhou à consideração do Conselho anteprojeto de
Lei alterando dispositivos das Leis n'~~' 7.087/82
e 7 266/84, concedendo melhoria de pensão aos
Congressitas. Em seguida, foram ainda apreciados_ e aprovados os processos de inscrição dos
seguintes segurados facultativos: Aurora Barbosa
Holanda, Aureni Moutinho Medeiros, Altay Figuei~
rede Ramos, Adllson Viana de Azevedo, Adríana
Padula Jannuzzi, Angela Maria Matias, Ana Maria
Ribeiro de Castro, Ana Maria Giovenardi Uma e

Silva, Ana Maria de Sousa Braga, Anamélia Uma
Rocha .Moreira Fernandes, Antonio de Jesus Bernardes, Antonio Lemos Passos, Arnaldo Genari
de Oliveira, Braz da Rocha Medeiros, Carlos Antonio Alves de Lima, Carlos Eduardo FéliX Costa,
Caflos Heólique Matos Oaudío, Cilman Bahury
Gerude, Daniel Menezes Duarte Filho, Da/va de
Souza Mota, Davison Bandeira Barros, EJio José
Nascentes, Eliane Alphonsus de Oliveira Nascimento, Eulélio Pinto Souza Filho, Edvaldo Oliveira
Pinto, Evaldo .de Souza da Silva, Erice Vieira Casseb, Fausto José Ricardo Melito, Francisco José
da Silva, Francisco dos Santos Passos, Francisco
Roberto Carrias Costa, Francisco Gonçalves Pereira, Francisco de Pa:uJa da Silva, Aortda Mariana
Adoli Rodrigues, Girlaine Souza Leal, Helio Uma
de Albuquerque, Hilton Paulo Souza, Iracema de
Melo Bezerra, Irene Laurinda da Conceição, José
ADto_njQ__Peres Junior, José Nilton Garcia, José
Costa Ribeiro, José Rodrigues de Oliveira, Jorge
Vargas Filho, Joaquim Martins da Silva, João Batista Nogueira da Silva, João Pereira Teixeira, Julio
Francisco da Rocha, Katia Asfora Oliveira, Kleber
Robson de Araújo Fernandes, Lázaro Moreira da
Silva, L.ella Pereira de Brasil Camargo, Luiz Fernando de Mello Perezinho, Lusmarina Veloso Peixoto dos Santos, Marisete Torres, Maria de Fátima
Ribeiro Ga!vez, Maria José Dias Sílveira, Maria de
Lurdes -cia Silva, Maria Sales Gouveia, Maria do
SoCorro Saldanha Ramalho, Maria do Socorro de
CarvalhO Matos Fortes, Manoel Viana da Silva,
Ma_gno Aurélio Christovam Moreira, Marcos EvandÍ'o Cardoso Santi, Mareio Tostes, Areliano Watanabe, Andrea Maria Cameiro Sabino Lopes, Antonio Edínilda Soares Souza, Deusdedith Melchiades Costa FDho, Hamilton Costa de Almeida, JaC:irito de Souza Lamas, José Ribeiro dos Santos,
José Eduardo Mendes de Carvalho, Mareio Dantas Pimentel, Marcia Lyra Nascimento Egg, Mauricio da Silvil Matta, Maria Lucia Segal! Térra, Miguel Alves Pereira, Nazareth Gomes Alves, Nivaldo
Daniel Nunes, Olga Abbadia Gennari, Otavio de
Oliveira Junior, Otty Moreira Rangel, Paulo Ricardo Duarte Feijó, Raimundo Gil da Fonseca, RaiK
munda Oliveira, Raul de Souza Reis, Reginaldo
Félix de Souza, Ronald Bezerra de Menezesjunior,
Roberto Salemo, Rita Alves da Costa, Silvia Medei~
ros Silva Rocha, Shirlei Faria Pinto, Silvino Carlos
Borges, Tert;uliano Dias de Carvalho, Teresinha
Camelo de Oliveira Costa, Valéria Mourão Dutervil
e Vanessa Aparecida de Souza. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reuhião às dezoito horas
e triOtá mínutos. E, para Constar, eu, Arnaldo Gomes, SeCretário, lavrei a presente ata· que, depois
de lida e aprovada, será assinada Pelo Senhor
Presidente.

2•ReuruãoExbaonHnária
da Comissão Diretora, realizada
em 11 de novembro de 1987
Às dezessete horas e trinta minutos do dia onze
de nOveiillno_ de_mil novecentos e oitenta e sete,
ria sala de reuniões do Gabinete da Presidência
do Senado Federal, reuniu-se extraordinariamente a Comlssã_o~ 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; Jutahy ~agalhães_, Pr_imeiro-Secretário; Odacir
Soares, Segundo-Secretá.rio; e Aluízio Bezerra e
Frandsco Rollemberg, Suplentes.
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Deixam de comparecer por motivos justificados, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Segundo-Vice-Presidente; Dirceu Carneiro, Terceiro-Secretário; e João Castelo, Quarto-Secretário.
Dando início à reunião o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário,
que relata os seguintes assuntos:
1) Minuta de Ato da Comissão Diretora reajustando os valores dos subsídios (pàrtes fJXa e variável) dos Senadores da República, bem como a
ajuda de custo fixados pelo Ato no .58, de 1987,
da Comissão Diretora no percentual de 70% (setenta por cento). a partir de lo de outubro de
1987. Após amplo debate decide a Comissão
acompanhar o voto do Relator, que ê favorável,
sendo assinado o Ato respectivo, que vai à publicação.
2) Proposta de Ato da Comissão Diretora estendendo aos servidores do Senado Federal a
gratificação instituída pelo Decreto-Lei ri" 2.365,
e que dá outras providências. Após ampla discussão do assunto o Colegiada resolve acompanhar
o parecer favorável do Relator. Aprovada a matéria, assinam os presentes o Ato consubstanciador
·da medida que vai à publicação.
3) Processo n'1 012943/86-0, no qUal OSserViN
dores aposentados José Soares de Oliveira Filho
e outros solicitam lhes sejam concedidos os benefidos da Resolução n? 73, de 1984. Coõcluindo
o seu Parecer o Relator opinou fosse a Diretoria
Geral da Casa autorizada a adotar as providências
administrativas necessárias para que os efeitos
da Resolução n~' 182/87 sejam estendidos aos
servidores que foram aposentados antes da vigência da Resolução no 73/84, preenchidos os requisitos nela estabelecidos. Após debate da questão,
decidem os membros aprovar o Parecer do Relator.
4) Processo rf.' 017572/87-8, no qual o Senhor
Senador Mauro Borges solicita o ressarcimento
de despesas com transporte aéreo de sua esposa
Maria de Lo urdes Estfvallet Teixeira e sUa acompanhante, em razão de tratamento médico-drúrgico a que se submeteu. Discutida a matéria é
ela aprovada, acompanhando assim a Comissão
o Parecer do Relator.
5) Proposta de Ato da Comissão DiretOra reajustando o valor percebido pelos Senhores Senadores a titulo de indenização de despesas funcionais, fJXadas no Ato n" 27, de 1987. Após debate
do assunto, decidiu a Comissão aprovar o Parecer
do Relator e a minuta de Ato por ele proposta.
Em seguida, é assinado o Ato respectivo, que
vai à publicação.
Dando seqüênda à reunião, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Senador Odacir
Soares que, na <Jualidade de Vice-Presidente do
IPC, solicitou em nome daquela Instituição fosse
autorizada a filiação dos servidores do Cegraf e
Prodasen àquela entidade previdenciária do Congresso Nacional. A Comissão- Dlretora autorizou
na formã da legislaçãct vfgente e determinou ao
Senhor Diretor-Geral que comunicasse a referida
dedsão aos Diretores-Executivos desses órgãos
supervisionados.
Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas
e trinta minutos o Senhor Presidente dedarou
encerrados os trabalhos pelo que eu, José Passos
Pôrto, Diretor-Geral do Senado Federal e Secre-tário da Comissão Díretora, lavrei a presente Ata
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que, depois de assinada pelo Senhor Presidente
vai à publicação.
_
'
SaJa da Comissão Diretora, 11 de noVerribro
de 1987.- Senador Humberto Lucen~ Presidente.
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada

através da Resolução-CN n9Q3, de 1987, desti~
nada a apurar denúncias que vêm sendo formu~
!adas pelo jornal "O Estado de S. Paulo", referentes a uma conspiração internacional envolvendo restrições à soberania_ nacional sobre a região
amazônica.
2' Reunião, realizada em 17
de setembro de 1987

Aos dezessete dias do mês de setembrç> do
ano de mil novecentos e oitenta e sete, às dez
horas e vinte minutos, na sala da Comissão de
Economia, presentes os Senhores Senadores Ronan Tito (Relator), Severo Gomes, Nelson Wedekin, Odacir Soares, Pompeu de Sousa, Olavo Pires
e os Senhores Deputados Roberto Cardoso Alves
(Presidente), Gidel Dantas, Ricardo Fiuza, José
Carlos Sabóia, Octávio Elísio, VaSco Alves, Eraldo
Trindade, Gerson Peres e Lysâneas Maciel, reúR
ne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
destinada a apurar denúncias que vêm sendo forR
muladas pelo Jornal "O EStado de S. Paulo", refe·
rentes a uma conspiração internacional envo!R
vendo restrições à soberania nadonal sobre a região amazónica. Presentes, ainda, os Senhores
Deputados Amaral Netto, Tito Ç~ta, Mendes RiR
beiro, Gabriel Guerreiro e José Dutr~. _. _
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores AlmJr Gabriel, Alexandre
Costa e Jarbas Passarinho.
Havendo número regimental, o s·enho[ Pi~SiR
dente de dara ~ertos os trabalhos da Comissão
e convida o_ Jomi)li_sta Júlio de Mesquita Neto,
diretor responsável do JomaJ "O Estado de S.
Paulo", para tomar assento à mesa. Após o juramento de praxe, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Senador Octacir Soar~s para
uma questão de ordem _sobre exceção de suspeição contra o Relator, Senador Ronan Tito. Usam
da paJavra para contraditar a questão de ordem
os Senhores Deputados Lysâneas Maciel, Tito
Costa e Vasco Alves e, por fm, o Senhor Relator,
para argumentação. Em seguida, o Senhor PresiR
dente esclarece que em face das declarações do
Senhor Relator, considera solucionada a questão
levantada. Continuando, o Senhor Presidente passa a palavra ao depoente que inicia seu depoiR
menta tecendo considerações sobre a autenticidade dos documentos que derall"l:.Prigem à série
de reportagens sobre as denúnóas formuladas
pelo seu jornal e enfatiza a questão da "Emenda
Austriaca, Iniciativa Popular n9 1", que foi recebida
e protocolada pela Comissão de Sistematização.
Prosseguindo, passaRse à fase interpelat6ria,
quando usam da palavra, pela ordem de inscrição,
os Senhores Deputados José Carfõs_SabQi~_ LyR
saneas Maciel. Nesse instante, o Senhor Presidente convida o Professor Oliveiras da Silva FerR
reira, Diretor do Jornal "O Estadq de S. Paulo",
para tomar assento à mesa e prestar o Juramento
de praxe.
_
Dando seqüência à fase inte_rpelatória, usam
da palavra, ainda, os Senhores Deputados Vasco
Alves, Senador Odacir SOares,. Senador Severo
Gomes, Senador Pompeu de Sousa, Deputado
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Ricardo Fiuza, Deputado Gerson Peres, Senador
Nelson Wedekin, Deputado Octávio Elísio, SenaR
dor Olavo Pires, Deputado Amaral Netto, DepuR
tadoJosê Outra e o Senhor Relator, Senador Ronan !ito, para- aS considerações finais. Após o
ténmno dos debate$, o Senhor Presidente agraR
dece ao Joma1ista Júlio de Mesquita Neto e ao
Professor Oliveiras Ferreira o pronto atendimento
.
à solicita~ão__d;:l_ Comissão.
Nada mais havendo a_ tratar,_ __o Senhor Presidente deU por encerrados os traba.lho,s da Cernis·
são e, patà cohSfar eU, José Augusto Panisset
Santana, assistente da comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e_ irá à publicação.
Anexo à Ata da 2• Reunião da Comissão ParlaR
meritar Mista de Inquérito, criada através da Resolução- CN n~ 0.3, de -J987, ·destinac:ta a apurcir
denúncias que vêm sendo formuladas pelo Jornal
'_'Ç>_?tado de S. P?3ulo", referentes a uma conSpiR
ração intem_aclon~. envolvendo restriçõ.es à sobe-rania na~i9nal sobr~ a região amazóniCa, ·destiR
nada a ouvir os depoimentos do Jornalista Júlio
de Mesquita Neto,_ diretOr responsável pelo jornal
"O Estado de S. Paulo", e do Professor Oliveiras
da Silva Ferreira, diretor d6 jomal-"0 EStado de
S. Paulo", _que_ s_~ publica com a devida autoriR
zação do Senhor Presidente da Comissão, Presidente:Depllfado Roberto Cardoso Alves ~elator: Senador Ronan nto.

sarnento, o seu acervo de provas, as suas verdades-. Em seguida, então, haverá um rol de pergunR
ta dores e S. s~ fespondel'á o Relator terá sempre
uma posição de privilégios neste sistema de perR
guntaS; S. Ex" poderá interrogar em tempo duplo
ao dos membros da comissão e poderá se estender, se assim julgar de conveniência, m~s. ilorrnaR
tivamente, com o tempo em dobro - i-nas cOm
uma interpretação obviamente ampla do que se
tem feito na -cása. pa:ra que S. Ex!' tenha também
uma atuação conforme as suas necesSidades.
ConvídO ·o Dr. Mesquita a prestar o juramento
e convido todos a ouvi-lo de pé.

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- As reu_níóes de tomada de depoimento abremRse com
~ presença do Presidente e do Relator, na pior
das hipóteses_. Como, além do Presidente e do
-Senador, há Oúine_ro visível de constituinte:s aqui,
vou considerar aberta a reunião, convidari.do o
Dr. _JJtlio de fv\_esquita Neto, Dii-etor respOnsável
de"O Estado de S. Paulo", para tomar assento
aqui à esquerda da Presidência.
- Determino A_Secrétaria proceda a urrla listagem
Q.aqueles que pr~end~m int~rrogar o depoente.
A praxe da Casa prevalecerá. Peço a V. Ex• que
:5e_ atenha às praxes da Casa, porque é impossível
conviver sern que haja normas Jurídicas estabelecendo a convivência,. Se não hou~r um mínimo
de princípios a serem obedecidos numa Cõintssã.o, será impOSSíVel presidi·la, impOssivel estabe-lecer uma disciplina e impossível viver dentro dela
com ordem. De modo que faço um apelo a V.
Ex", pelo que sei de V. Ex!', pelo seu espírito democrático, pela sua consciência Jurídica, pela sua
boa vontade, pela sua_ vontade de acertar na vida
parlamentar, que, de resto, é o pensamento de
todos nós, que V. Ext se ativesse com a Presidência, sem nenhum desdouro e sem nenhuma
intenção d~ truculência, d.e arbítrio, de nada disso,
às normas que ordinariamente, que há muito tem R
po, que secularmente mesmo vêm presidindo o
convívio em todos os parlamentos do mundo.
Faço o apelo a V. Ex' e determino, inclusive, à
secretária que anote o seu nome para que logo
depois do depoimento do convidado V. ~posSa
interrógáRlo.
·
·
Os tr~a_lhos deverão se desenvolver da seguinte (arma: hãvêrã-llm período em que o depoente
prestará os seus esclarecimentos à comissão, que
poderá ser, acredito, de 20 minutos, 10 minutos,
meia hora - acato sugestões de V. EX'~. Assim,
o depoente, sem ser interrompido, com toda a
tranqüilldade, poderá transmitir à Casa o seu pen-

CPI instalaRse para realizar a sua primeira reunião

e

O Sr. Júlio de Mesquita Neto -Juro, c;:omo
dever de consciência, dizer toda a verdade, nada
omitindo do que seja do meu conhecimento, so-bre qualquer fato relacionado com a investigação
a cargo desta Comissijp Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a apurar denúncias que vêm
sendo formuladas p_elo jornal _"O Estado de S.
Paulo", referentes a uma conspiração internacio-nal envolvendo restrições _à soberania n_açi.çmal
sobre a região am~ôn_iça.
--O SR. ODACIR SOARES -Sr. Presidente, uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Tem

a palavra V. EJr
O SR. ODAOR SOARES -Sr. Presidente, esta
objetivando ouvir um depoimento da maior importânda e da maior valia, exatamente porque
o depoente é o diretor do jornal O Estado de
S. Paulo, através do qual visawse apurar as gravísR
simas as denúncias que envolvem a soberania
nacional.
Preo_cupado com a importância da nosSa CPI,
preocupado com os levantamentos que passaR
mos realizar aqui e preocupado, inclusive, com
os resultados desta Comissão Parlamentar de Inquérito, com os elementos que possam levantar,
com as discussões que- possam suscitar e, mais
do que Isso, preocupado com o bom nome e
preocupado com a imagem do Congresso Nacional perante a opinião pública, que deve ser uma
Imagem ~e isenção, de imparcialidade e que deve
ser respeitada pela opinião pública, apresseiRme
em requerer esta questão de ordem a V. ~ para
levantar uma questão que, a meu ver, é da maior
relevância. E tanto é_ da maior relevância e da
maior importância para o levantamento da denúnR
cia e das infomiações que, evidentemente, o emiR
nente joniãlista Júlio de Mesquita Neto vai trazer
a esta Comissão, em face dos eJemento_s Já veicuR
la~os e divulgados pelo seu jornal, que me apresR
se1 a levantar esta questão _de ordem, inclusive
[azendo~a de forma escrita, para que não apenas
conste dos Anais desta Comissão, mas também
para que, materialmente, possa ser, neste maR
menta, anexada aos autos da nossa Comissão
Parlamentar de_ inquérito. Então, peÇo permissão a V. ~ para ler a quesR
~o de ordem que acabo de formular e que dese·
Java fosse submetida à apreciação desta Cernis·
são Parlamentar de Inquérito:
"Senbor Presk:lent~, ~ .
_ _. _
Antes que o eminente ·or.Júlio de Mésquita
Neto iniCie seu depoimento, queremos subR
meter à apreciação e deliberação desta CPI
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fato da maior gravidade, que exige uma decisão antes do início e(etivo dos trabalhos.
Refiro-me à impossibilidade de o nobre
Senador Ronan Tito continuar no cargo de
Relator desta CPI, dado que o mesmo já tornou público, expressa e definitivamente, seu
juízo a respeito dos documentos utilizados

pelo jornal O Estado de S. Paulo, nas matérias jornalísticas que publicou relativamente
à ação nociva do ClMl contra a soberania
do Brasil (documentos anexos).

No início deste mês, em contatos com a
direção da CNBB e posteriores declarações

à imprensa, o Senador Ronan Tito tac:hou
de "imprestáveis" os documentos utilizados

pelo jornal como ponto de partida para seu
trabalho jornalístico. Dessa forma, Senhor

Presidente e demais membros desta CPJ, ofereço a presente argüiçáo de suspeição do
relator e proponho, pelas razões expostas,
_
a substituição do mesmo.
Em respeito ao direito de indicação pelo
PMDB de novo Relator, nada tenho a obstar,
concordando, desde já, com a substituição
por nomes de outros ífu.stres Senadores do
Partido e membros d~ Comissão, tais como os Senadores Almir OabriE:l e Olavo Pires,
ambos _com o mén1o adicional de serem re~
presentantes da região Norte do País, onde
vivenciam de M muito boa parte dos problemas que estaremos discutindo na Córiiissão."

É este o requerimento. Desejava aduzir, dizendo
mais o seguinte: o Senador Ronan Tito, hoje, está,
de_ certa forma, envoMdo numa controvérsia da
maior gravidade.
S. Ex" declarou à Imprensa, há dias, no começo
do mês de setembro - e os documentos estão
acostados a este requerimento -, que foi procurado por um assessor do Conselho de Segurança
Nacional e que esse assessor declarou a S. Ex!',
o Sr. Senador Ronan Tito, que os documentos,
que terminaram por fundamentar a série de reportagens publicadas pelo jornal O Es;tado de S.
Paulo, eram imprestáveis. Posteriormente, veio
o Conselho de Segurança Nacional e desmentiu
o fato.
Então, parece-me que seria muito mais adequado estar, hoje, o Senador Ronan Tito na c_ondição, também. de depoente. Que esta Comissão
pudesse, tndusil/e, trazer ao nosso conhecimento
um depoimento, no momento adequado, do Senador Ronan Tito, porque- àS -Oeclarações de S.
EX' e o posterior desmentido do Conselho de Segurança Nacional são da maior importância para
a elucidaçáo dessa questão.
E parece--me que a nós, que integramos o Congresso Nacional, que somos membros das duas
Casas do Congresso Nacional, da Câmara e do
Senado, além do cuidado que devemos ter com
a preservação do nosso bom nome político, parlamentar e como cidadãos, temos, também, o dever
de preservar o bom nome das instituições que
integramos neste momento.
De modo que é este o requerimento que formulo a V. EX', de forma escrita:, como disse, para
integrar os autos desta CPI, porque nos Anais
esses fatos já estão integrados pela simples enundação que estou fazendo, sugerindo, Inclusive,
a V. Ex', se achar por bem fazê~lo, também convo-

car o Senador Ronan Tito para prestar depoimento sobre os fatos noticiados pela Imprensa
_ e que o envolvem e também um órgão da maior
importância, órgão de assessoramehto direto do
Senhor Presidente da República, o Conselho de
Segurança Nacional.
Peço_ ao Secretário que passe às mãos de V.
Ex" o presente requerimento, solicitando que o
mesmo seja submetido à decisão do Plenário.
OSR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -Pede
a palavra para contraditar a questã:o -de ordem
-de V. EX", o nobre Deputado Lysâneas Maciel,
que a tem.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL -

Sr. Presiden-

te, Srs. DepUtados e Senadores, este apelo que
se faz traduzido, implicitamente, numa questão
de ordem e~emperânea e que lança sob suspeiçaó o ilustre Relator desta Comissão, mostra, inequivocamente, o desconhecimento do Regimento, uma vez que foi escolhido o Relator, e o proposRor da qUestão de ordem n~o estava aqui no
momento oportuno, que seria aquele, para impugnar a desigrtação do Relator. Além de não
estar presente, S. ~mesmo entrou à última hora
no lugar de outro Senador, e portanto não poderia
ter acompanhado as demais proV.dências desta
Comissão.
Mas foi bom que se revelasse desde logo, porque se há suspeição, deve ser levantada naqueles
que, até pouco tempo, não tinham a menor-preocupação com a solx!rania do Brasil, estavam ao
lado dessas forças que sempre estiveram contra
-OS interesses nacionais e que agora fazem questão
de fazer parte desta Comissão. A questáo de or~
dem não tem fundamento regimental, nâo tem
fundamento político, não tem fundamento moral.
Se há interesse em jogo aqui nesta Comissão,
então que se dedare; não é pelo fato de o parla~
mentar se declarar. S. Ex• é do Maranhão, S; Ele
é ·do Amazonas, que S. Ex'- vai·se tomar mais
suspeito para substituir o .Senador Teotónio Vilela
Filho.
E sobre pronunciamentos prévios acerca desta
matéria, Sr, Presidente, quantos já o fiZeram aqui
em tom, mais candente, mais veemente, endos·
sande, sem conhecimento de causa, essa balela
da invasão da soberania do Brasil. E agora." esse
lançamento do homem _equilibrado que, de uma
certa forma, houve bem tomar providência que
poucos Deputados e Senadores tiveram: o cuidado de verificar quem é Mauro Nogueira? Qua(s
são os interesses que estão por trás disso? Quais
são as empresas míneradoras que estão acionando esta Comissão Parlamentar de Inquérito?
Então, quero dizer a V. Ex~'~' que nâo tem fundamento regimental, foi feita fora de tempo por um
elemento que substituiu na última hora, de uma
maneira até """':":".~e me permite dizer - estranha,
o Senador Teotónio Vilela Filho, e que agora vem
impugnar a idoneidade de um homem que está
procurando agir moderadamente, Sr. Presidente!
Várias vezes, o Constituinte me pede que eu
seja tranqUilo quanto a isso, porque S. ~ acha
..que à~ vezes eu extrapolo; mas é que querem
transf_o_rmar o Congresso Nacional num instru·
menta para introdução de companhias mineraderas nacionais e internacionais na terra dos índios!
Portanto, com a mesma veemência com que
s_e impugna a presença do Senador Ronan Tito,
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impugno a impugnação. Não tem fundamento
moral, jurídico, nem político! Essas são as razões
para que seja considerado totalmente extempor~neo, inoportuno e injusto esse levantamento,
que deve ser indeferido imediatamente para que
os trabalhos prossigam normalmente.

O SR. ODAOR SOARES- Sr. Presidente, apenas para aduzir, uma vez que fui contraditado.
Presumia, quando o Deputado Lysâ.neas Madel
pediu a palavra para contraditar, que s. Ex" aduzisse algum fato relevante na sua contradita; presumia, em face da cultura jurídica, da cultura humanística - a cultura política do Deputado Lysâneas MacieL Entretanto, surpreendo-me quando
S. Ex", na sua contradita, ignora totalmente e legislação que rege as Comissões Parlamentares de
Inquérito.
Na parte em que S. Ex' estranha a minha presença nesta Comissão, estrahho que S. Ex" estranhe que tal fato ocorra, porque ã substituição
de membros de uma comissão está prevista no
próprio Regimento Interno. E, S. ~tem bastante
tempo de mandato para saber disto. Lamento
que não o saiba. Entretanto, Sr. Presidente, a minha argüição de suspeição que acabo de formular
em relação ao Relator, Senador Ronan Tito, ao
contrário do que aduz S. Ex-, o Deputado Lysâneas Maciel, tem apoio na legislação que rege
as CPis. A Lei n" 1.579, de 18 de março_de 1952,
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares
de Inquérito, estabelece que o Código de Processo
Penal deve ser usado subsidiariamente. Na realidade, as normas que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito, quer na Câmara, quer no
Senado, não são aquelas que estão no Regimento
Interno, nem da Câmara, nem do Senado, nem
no Regimento Comum do Congresso Nacional,
estão no Código de Processo Penal.
Queria lembrar ao Deputado Lysâneas Maciel,
já que S. Ex" fez tábula rasa de uma legislação
antiga no País, queria lembrar a S. EX!' que o
Código de Processo Penal prevê, no seu capítulo
li, art. 95, Das Exceções:
"Poderão ser opostas a;; eXceç;ões de:
"[-suspeição;
II- incompetência de juízo;
Uf -litispendência;
IV- ilegitimidade de parte;
V -coisa julgada."
Por isso, -sr. Presidente, trago essas considerações para acrescer à minha fundamentação,
porque presumo ser absolutamente desnecessá~
rio fundamentar, de forma explicita, o meu requerimento. porque estou na presença de parlamentareS, com vários anos de mandato, alguns advogados e partindo do pressuposto de que S. EX"
-no caso o Deputado Lysâneas Macie.l- conhecesse pelo menos o Código de Processo Penal.
Naquelas referências que S. Ex~ faz, e não o faz
de forma explicita, porque me parece que seria
temerário fazê-lo, aquelas que S. EX" faz, de que
não há apoio moral, quero repeli-las, porque S.
Ex" não vem a esta Casa ungido ou munido de
melhores qualidades morais do que quaisquer
outros parlamentares. De modo que, em relação
a esta parte, que está fora do Cócligo de Processo
Penal, e que estaria no Código Penal, repilo-a,
energicamente, veementemente, e não posso fazer melhor, porque S. Ex" não o fez também expli-
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citamerite. Colocou. ao ajuizar, uma argumentação inócua, inepta e sem nenhum respaldo legal,
processual ou do próprio Regimento Comum do

Congresso Nacional.
O SR. PRESIDEriTE (Cardoso Alves)- Tem
a palavra o nobre Deputado Tito Costa, que pediu
a palavra.

O SR. TITO COSTA- Sr. Presidente, muito
embora não sendo membro desta Comissão, mas
Deputado, e preocupado com a apuração dos
fatos, permito-me lembrar a V. Ex- que o Código
de Pro~esso Civil, que deve ter aplicação subsidiária em casos tais, prevê que a argüição de
suspeição- não estou analisando aqui o mêrlto,
estou me preocupando com o aspecto formal,
e não sei se nesta Comissão estaremos todos
preocupados com os aspectos formal e jurídico
ou somente com os aspectos político_s - deva
ser aceita, desde logo, pelo ju'iz da causa, independentemente de qualquer outra consideração, remetendo, portanto, à sua apreciação no caso da
Justiça comum, em instância superior. Neste caso, V. EX' saberá da melhor maneira como agir.
Entretanto, fica esta sugestão de um advogado
apenas para, quem sabe, auxiliar no encaminhamento da questão.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Com
a palavra o nobre Deputado Vas_co Alves.

O SR. VASCO ALVES - A preliminar de
isso não prevê a lei ·deva ser acolhida
liminarmente. Pelo contrário, a praxe forense, há
pouco citada por V. EX' estabelece e a jurisprudência também o faz, de que oferecida a suspeição, o Parlamentar-, no caso o juiz -apontado
como suspeito, deve-se pronunciar na espécie.
Então, o nobre Relator deveria ser ouvido, tão
logo oferecida a preliminar. Por outro lado, aproveito a oportunidade para desagravar o nobre Relator, Ronan Tito- desagravar até mesmo o Congresso Nacional - porque é, uma das figuras
mais ilustres. Esse Senador é agredido, é ofendido
de forma direta e expressa, como está fazendo
o parlamentar que oferece a suspeição. Eu apresento o meu desagravo e a c:erteza de que esta
Comissão saberá, liminarmente, repetir essa suspeição feita contra um membro ilustre do Congresso Nacional.
suspei~ão,

O SR. PRESIDENTE (C:.rdoso Alves) - A
Presidência, tomando conhec:imento da questão
de ordem que, em última análise, traduz uma
exceçâo de suspeição levantada sobre o Relator,
declara o seguinte: que no caso aventado pelo
nobre Deputado Tito Costa, o alvo da exceção
de suspeição é o próprio juiz e é ele quem vai
decidir. Portanto, a questão é submetida ao foro
íntimo da autoridade suspeita o que, obviamente,
não ocorre se a questão é levantada perante mim.
Por outro lado, o Regimento Comum repetindo,
de resto, o mesmo espírito dos demais Regimentos, tanto do Senado quanto o da Câmara dos
Deputados, afirma no art. 48: ''Presente à sessão,
o Congressista sn;-.~onte poderá de1xar de votar
em assunto de interesse pessoal, devendo _comunicar à Mesa seu impedimento, computado seu
comparecimento para efeito de quorum.
Ora, quem comunica o seu impedimento é o
próprio CongressiSta, nãO é oUtrem· Pai- ele; é ele
que se julga impedido, o que de novo remete
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para O foro íntimQ, daquele que é argüído de suspeição, o julgamento da sua própria suspeição.
Eu· quero, ainda, lembrar a V. Ex's que não
é sc;>mente sobre_ o Relator que recai o esclarecimento de posições ou a dedução de posições.
A Presidêncic:t, quando assumiu este cargo, declarou alto e bom som que não tinha tomado e
não tomari"a rienhUinã p6siçào ·sobre a matéria
senão paulatinamente, na medida que a fosse
conhecendo, e aduzindo a cada instante a formação do seu juízo às novas informações que aqui
ocorreriam pelos novos depOimentos. E foi esta
a mesma dec:laração prestada pelo nobre Relator,
Ronan Tito, logo a seguir. Mas, inclusive a Folha
de S. Paulo diz aqui que eu sou contra o CIMI,
que o nobre Senador Ronan Tito é a favor. E
faz uma- radiOgrafia da posição subjetiva de todos
nós, o que obviamente não bate com as posições
públicas aqui assumidas tanto por ele quanto por
mim.
Assim, antes de mais nada, eu quero conceder
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, para que
ele explicite perante a ComissãQ a_ su~ posição
e, em face dela, a Comissão deliberará.
O SR. VASCO ALVES -Sr. Presidente, antes
de V. Ex" conceder a palavra ao Senador Ronan
Tito, eu quero fazer um alerta aqui aos membros
da Comiss.ãq,
Há interesses, os mais escusas, por trás dessas
denúncias formuladas _contra o CIMI. Isso é do
conhecimento público, interesses de mineradoTas, latifundiários, e esses intere.s..sesj.mplicam que
a Assembléla Nacional Constituinte não aprecie
ou aprecie de forma desvirtuada questões importantes de interesses dos indígenas. E esses interesses, nesta Comissão, jogarão no sentido de
protelar o andamento dos trabalhos da CP!. De
forma que quero fazer este apelo aos membros
da Comlssão, que atenteni a ess.es fatos, haja
urna preocupação coletiva no sentido de dar um
andamento <:éJere aos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (C:.rdoso Alves) - A
Presidência, para isSo, conta com a cOntribuição
da Comissão. -

O -SR. LYSÂNEAS MAOEL - Sr. Presidente,
V, Ex~ lembrou muito bem o dispositivo, eu me
Permitiria solicitar da Presidência que lesse esse
dispositivo que deixa ao critério da consdência
de cada um, em voz alta, qual é o seu envolvimento, os seos- interesses eventualmente não
confessáveis,
O SR. PRESIDEI'ITE (C:.rdoso Alves) - É
do Regimento Comum, arl 48, que dispõe verbls: "Presente à sessão, o Congressista somente poderá deixar de votà.r em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à Mesa seu
impedimento, computado seu comparecimento
para efeito de qu,orum.
Obviamente não é um. dispositivo que se aplique como uma luva ao fato que está sendo exami~
nado, mas é um dispositivo que traz, em seu bojo,
uma analogia ~dequada ao exame .desse ponto.

O SR. Ú'SÂNEAS MACIEL - Eu até louvo
V. Ex': trazer esse di_spositivo aqui, porque assim
como foi solicitadO ao ilustre depoente que ftzesse
um juramento, que também nós, dentro do espírito da observação da Presidência, declarássemos
que não temos interesse nenhum - porque está
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explicito, aí nesse dispositivo regimental, a não
ser o interesse em descobrir a verdade, não estamos defendendo nem mineradoras, não estamos
defendendo nem latifúndio,_ não· estamoS defen~
dendo nenhum oUtrõ -il1teress"e a não ser o inte~
resse da soberania nacional, o interesse maior
.
_
do país.
E um dispositivo regimental que eu acho que
seria bom que nós repetíssemos; não cri;IDa nenhum problema de consciência se nós reafirmás-semos aqui, de viva voz, o que está disposto aí.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) - A
presidência acaba de declarar que já o fez à.urante
a instalação da reunião. E não impede que algum
Sr. Senador, Sr. Deputado que queira fazê-lo, o
faça. Fica, portanto, devolvido ao foro íntimo de
cada um esta providência. Ela não é de praxe,
mas a Presidência não impede que alguém deixe
de fazê-la, se assirn o quiser.
Tem a palavra o nobre Relator Ronan Tito.
O SR. RELATOR (RONAN mO) ,-- Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados e Senadores CÓnstituintes,
minhas Senhoras e meus Senhores:
.
Não- declarei à Imprensa que o Consefho de
Segurança ·Nacional houvesse afirmado que os
documentos utilizados pelo jornal O Estado de
S. Paulo são imprestáveis. \fou repetir: não declarei à Imprensa que o Conselho de-segürãnçã Nã=---cional houvesse afirmado que os documentos utilizados pelo jornal O Estado de S. Paulo são
imprestáveis. E nem declarei mesmo, porque não
sei os documentos que O Estado de S. Paulo
vai apresentar; por enquanto eu s6 li .reportagens
- e se não me engano esta audiência se faz
para ouvir e principalmente saber no que o jornal
se baseou para fazer a sua entrevista.
Segundo, ainda declarei, sim, que os documentos atribuídos a Mauro R. Nogueira são imprestáveis - declarei várias vez.es, unicamente antes
da instalação da CP!.
Na constitulção da CPI eu gostaria de lembrar
qUe, escolhido pelo PreSidente da CP(, submetido
ao Plenário da instalação, o meu nome foi referen-dado pelo Plenário; e que, se eu tenho de recorrer
ao meu foro íntimo, devo dizer que se não me
julgasse com isenção para ser Relator. desta CP!,
não teria aceitado na primeira reunião, _e por isso
mesmo continuo aqui como Relator. Mas, Sr. Pre~
sidente, eu me submeto não só ao julgamento
reiterado de V. E:Jcli, jmis tal já houve uma vez,
mas também ~o julgamento reiterado do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (C:.rdoso Alves)- Em
face das declarações do nobre Senador Ronan
Tito, a Presidência não tem como deixar de encerrar o episódio, compreendendo perfeitamente as
razões do nobre Senador Odacir Soares, mas julgando evidentemente que em face desses esclareCimentos e destas assertivas S. ~poderá, com
imparcialidade, desempenhar, como de resto tem
feito na sua vida pública, o c::argo honroso que
ora lhe é cometido.

Então,_ vamos dar inicio agora ao depoimentO
do Diretor responsável de O Estado de S. Pau...
lo, Dr: Júlio de Mesquita Neto.
O SR. JÚUO DE MESQUITA NErO -

]ustre

Presidente da Comissão, membros da ~mis$ãO, _
Senhoras e Senhores.
.
Com prazer compareço a está Comissão Padamentar de Inquérito, de Congresso Nacional cons-
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tituída para apurar denúncias que o jornal do O
Estado de S. Paulo do qual eu sou Diretor-responsável - fez das intenções de organismos internacionais e nacionais de, primeiro, frustrar a
ação do Governo brasileiro para expandir a soberania efetiva do Estado a partes do território nadonal ainda não alcançadas pela presença da Lei
e da justiça estatais brasileiras, e, depois, criar
paulatinamente as condições jurídicas para que
o exercício da soberania brasileira se tome restrito
nessas áreas.
Coloco-me, assim, à- dísposição de V. EX's para
esdarec~r aquilo que estiver ao meu alcance.
Com o consentimentO do Sr. Presidente, espero
tomar esses esclarecimentos os mais amplos possíveis com o concurso de auxiliares diretos meus,
naquilo que não contrariar as praxes de comissões deste tipo, que e-stão dirigidas a apurar a
verdade.
Antes de entrar no mérito do assunto que nos
preocupa, não posso deixar de tecer algumas considerações que reputo importantes, porque premilinares._O jornal que tenho a honra de dirigir
já deu origem, a quanta saiba, a pelo menos
três comissões no ãmbito do Congresso Nacional:
urna, especial do Senado Federal, criada pelo empenho do Senador João Calmon durante o Governo Figueiredo para apurar denúncias que o Estado fiZera sobre os negócios do Brasil com a Polónia, outra, de inquérito da Câmara dos Deputados,
para apurar aquilo qut' o jornal havia denominado
de "negócios especiais". _Uma terceira, no mesmo
âmbito, para ap11rar, agora com cs poderes inquisitórlos de uma CP!, os negc....:ios com a Polõnia.
Em neri.huma dessas três OpJrtt::-tidades, apesar
de os Interesses contrariac!os serem de vulto e
de o Governo ainda paiecer - e muito - de
resquícios autoritários, grmou-se -celeuma, nem
se procurou, nos próprioS"li:nites do órgão investigador, criar clima de antagonismo contra o jornal
O Estado de S. Paulo.
Dir-se-ia, até, e só não afirmo cabalmente por
conhecer a vida pregressa de muitos dos ilustres
membros dessa Comissão, alguns deles vitimados pela fúria cassatória de governos autoritários
- que aqui compareço não como testemunha,
mas como indiciado. Razões tenho para faze_r essa
afumação, protestando por meu dlreito como jornalista de denunciar ações que afetam o Estado
brasileiro no que tem de mais caro e sagrado,
que é o domínio de seu território. V. Ex-s verão
que não exagero.
Estaria apenas constatando o óbvio se dissesse
que contra esta Comissão se poderia argüir aquilo
que no Código do Processo Penal se chama de
"exceção de suspeiças"; sim, suspeição, porque
pelo menos dois de seus ilustres membros, antes
mesmo de terem sido colhidos os. primeiros depoimentos, produzidos ou requesitado documentos, emitiram juízos sobre as denúncias e o órgão
de Imprensa que as formulou, prejulgando o feito.
E prujulgando, em certos momentos, de maneira
dir-se-ia injuriosa ao jornal O Estado de S. Pau-

lo.
O nobre Senador Ronan Tito é um dos que
prejulgou a ação antes de a CPl ter início a seus
trabalhos. Saindo de encontro com assessor do
Conselho de Segurança Nacional, S. Ex' declarou
à imprensa haver ouvido dele a afirmação de que
os documentos sobre os quais O Estado havia

baseado nas reportagens eram falsos. Em seguida, confrontando com o formal desmentido do
CohseJho de Segurança Nacional, transferiu aresponsabilidade da primeira declaração para o Jornalís,t;, que a ouvira, atribuindo _a publicação a
um mal-entendido e afumou peremptoriamente
ser_ele, Dr. Ronan Tito- àquela época designado
Relator da CP!- quem dizia que os documentos
eram falsos. Se o Relator designado diz que é
f~sa a documentação que deverá ser produzida
para que ele a examine seria caso de perguntar:
Quais as razões que levam essa CPJ a perder seu
tempo me inquirindo?
Igual restrição pode ser feita quanto à isenção
do nobre Senador e ex-Ministro do regime autoritário Severo Gomes, que emitiu opinião definitiva
sobre o feito em artigos publicados pela imprensa,
num dos quais avança. com parti pris ideolôgico,
acusações _de ordem moral contra o jornal que
dirijo. Curiosamente, da mesma maneira que o
senador Ronan Tito, o Senador Severo Gomes
faz juízos e toma partido sem que seu nome tenha
sido chamado à colação nas reportagens.
Creio, Sr. Presidente, que os dois exemplos que
dei a titulo preliminar são suficientes para evidenciar que se poderia argüir exceção de suspeição,
ou a menos dizer que falta a dois membros des_ta
CPl isenção bastante para apreciar assunto da
maior relevância para os destinos do Brasil.
Na mesma linha de raciocínio é dever que, conw
trariamente a outros assuntos sobre os quais o
Congresso Nacional realizou inquéritos nos limites dos poderes que o regime autoritário lhe deixou, cassados mandatos com referenda de mirUstros do Governo Castello Branco, esta CPJ nasce
sob nutrido fogo de campanha desttnada a discutir não os fatos denunciados, mas a afirmar que
tudo aquilo que foi dito nas reportagens de_ O
Estado é falso. Chamaria a atenção de V. Ex"'
para a circunstância de que aqueles que atacam
o jornal não são as pessoas ou entidades denunciada:!;"" nas reportagens; são cídadãos comuns,
que se tornaram de repentino furor contra o jornal
porque, nas reportagens, se falou do ClMJ- ConseJho lndigenista Missionário. Outro fosse o clima
politico e outro o tipo de acusação feita, dir-se-ia
que a Internacional Comunista ou o Departamenw
to de Propaganda do []( Reich tinham mobilizado
todos os seus agentes para desacreditar quem
teve a ousadia de apontar um encadeamento de
fatos, que é demais perfeito para ser apenas coincidência. Preocupa-me, no entan~o, não a campanha difamatória- demonstração evidente de que
ferimos Jnteresses_de monta- mas a campanha
çle desinformação. É para ela que me permito
chamar sua atenção, agora, para que os debates,
depois, possam ser conduzidos livres de influência
de ruídos estranhos à nossa comunicação.
A primeira desinformação reside no seguinte:
espalha-se por toda parte, iludindo a boa-fé de
homens de respeito corno D. Luciano Mendes
de Almeida e o nobre Deputado Lysãneas Maciel,
entre-outros, que O Estado acusou o ConseJho
Mundial de Igrejas (em inglês, The World Coundl of Chur<:hes de haver emitido o Diretrlz n~
4, Brasil Ano O, e de estar por detrás de toda
_a trama denunciada. A desinformação visa ob}etivO-.de relevo. De fato, no instante em que se
espalha à socapa que O Estado investiu contra
The World CouncD of Churches, mobilizam-se
contra ele todos aqueles que, desde 1948; se reu-
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niram como "uma conlunictade de igrejas que
accitam Jesus Cristo Nosso Senhor como Deus
e Salvador". A sede do Conselho Mundial de Igrejas, como V. ~ sabem, é Genebra.
Ora, O Estado de S. Paulo não cometeu a
leviandade de acusar, ou de __citar o The World
Council of Churches como sendo inspirador
da campanha sob Inquérito desta comissão. Não
o fez pela simples e boa razão de que o documento que tinha em mã_os não apontava para
'esse Conselho, mas para outro, com uma das
sedes igualmente em Genebra e cujo nome em
português é assaz parecido, prestando-se à ardilosa manobra de jogar contra o jornal quantos,
membros das igrejas refOrmadas que integram
o World Council of Churches, falam conjuntamente, rezam juntos e trabalham juntos no espírito da compreensão e tolerância mútuas.
A instituição que O Estado apontou, fazendo
questão de dizer as cidades em que ela diz ter
sede - pelo que se lê do papel timbrado em
nosso poder - e os membros que a Integram,
é outra, que em português se chamaria Conselho
Mundial da Igreja CriStâ, e que tem uma de suas
sedes também em Genebra. Sendo as duas entidades de Genebra e, em português, ínSísto, uma
se distingüindo da outra pelo adjetivo "Cristã",
foi fácil montar a intriga. Afirmo, porque assim
foi publicado sempre, que a entidade que O Esta~
do denunciou foi o Christian Church World
Coundl, e no papel timbrado pode ler-se, debaixo do título da instituição, a designação das seguintes cidades: Geneve, Pans;-LOndon, Boston,
San Francisco, Sidney. E ao pé da pásina, como
O Estado fez questão de publicar, lê-se: Membership: Le Comité Internacional de la Defense de
L'Amazonie + The lnternational Anthropology
Resources Center + The lntemational Workgroup
for lndígenous Affairs + The Bema-Geneve Ethnical lnstitute + The Inter-Arnerican lndian lnstitute
+ The lntemational Cultural Survival + The lnternational EthnicaJ Survive.
Essa foi a instituição que o jornal O Estado
de S. Paulo denunciou. A semelhança dos nomes- quando traduzidos- permitiu a insidiosa
campanha, acusando o jornal de haver denegrido
uma instituição da seriedade do World Councü
of Churches. Que a campanha era orientada exatamente para confundir pessoa de boa-fé, provocando nelas a santa ira que advém da injúria,
prova-o o fato de em momento algum ninguém
haver feito referência ao fato de O Estado ter
acusado o Christian Church World Council e, mais
ainda, de haver transcrito do documento em seu
poder o seguinte_ parágrafo: "São líderes cleste
Movimento: a) Le Comité lntemational de la Defense de L'Amazonie; b) Jnter-American Jndicm Institute; c) The lntemational EthnicaJ Survíval; d)
The lntemational Cultural Su!Vival; e) Workgroup
for lndigenous Affairs; 0 The Bema~Geneve Ethnical fnstitute e este Conselho Coordenador". Decorre limpidamente daí que o Christian Church
World Councü se apresenta como Comité Coordenador de um movimento integrado também
por outras entidades que, aliás, o compõem. Entidades internacionais, com sedes em diferentes
países, como se vê do papel timbrado.
Esse_ era um ponto para o qual quis chamar
a atenção de Vossas Excelências, para que se
possa avaliar quais os interesses que de fato estão
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em jogo, vale dizer, quem tem interesse em distor-

cer fatos para mudar o curso das investigações.
Outro fato que merece destaque e a conside-

ração desta CP! liga-se igualmente a essa Campanha contra O Estado. Apesar de ser público e
notório que o CIMI patrocinou emenda popular,
estabelecendo que o Brasil é um Estado plurlna-

donal. afirma-se sempre que a emenda do CIMf
deseja o reconhecimento de que o Brasil é um
Estado pluriétnico. É evidente que se deseja impedir o exato conhecimento dos fatos e se quer
mistificar a opinião pública. Digo mistificar porque
os que levam a campanha a cabo sabem que
existe outra emenda, essa da Associação Brasileira de Antropologia e outras duas entidades, dis-

pondo exatamente que o Brasil é um Estado pluriétnico. Se se confündem as coisas - inclusive
para deixar mal o Ministro da_J.ustiça- é porque
se deseja apontar o CIMI como órgão neutro e
não empenhado, corno de fato esteve e está, em
criar as condições para que _os índios sejam considerados como integrantes de nações com direito
e território próprios. Mais ainda, na campanha
de desinformação, omite-se outro pormenor de
relevância que é o fato de a emenda do C!Ml
atribuir às diferentes tribos indígenas não apenas
o caráter de "nações", mas também fazê-Ias "pessoas jurídicas de direito público Interno".
Feitas essas considerações, passo ao que posso aduzir de _esclarecimentos.
Sr. Presidente,
Creio que nada melhor do que a história pura
e simples -dos fatos para esclarecer à opinião de
tão ilustrada comissão. Recebi documentos cuja
leitura dá conta de fato da maior gravidade: ação
concertada com o objetivo de ampliar a área das
reservas indígenas, num primeiro passo; impedir
a ação do Estado, por seus órgãos militares, nas
áreas da Amazônia Legal, mediante oposição à
construção de quartéis e campos de pouso num
segundo passo, para, numa etapa posterior,
emendar-se a Constituição brasileira a trm de aSsegurar aos indígenas o estatuto de "nações".
A leitura dos documentos impressionou-me.
Avaliando sua importância e a gravidade das _repercussões decorrentes de sua publicação, pedi
ao Professor Oliveiras da Silva Ferreira, diretor
da empresa e meu assistente executivo, que os
examinasse e os discutisse comigo para qUe eu
então pudesse decidir. O Professor Oliveiras aqui
está e poderá esclarecer V. Ex~s sobre os passos
que deu para concluir que os documentos mereciam fé jornalística - a:·_m-esma: fé Jornalística
que dele e de mim mereceram os documentos
sobre os negócios com a Polônia, cuja divulgação
teve papel não desprezível no abalo da estrutura
de dominação autoritária que nos governava então.
Apesar de o parecer do Professor Oliveiras da
Silva Ferreira concluir pela credibilidade jornalística dos documentos, a recomendar sua publicação, hesitei. Medi as repercussões possíveis e
cheguei até a pensar na entrega desses documentos ao Ministro da JustiÇa, autoridade civil
a qual e_stão afetos assuntos desSa natureza e
gravidade. Foi quando o conhecimento da chaw
mada "emenda austríaca"- a "IniciatiVa Popular
n9 1, recebida e protocolada pela Comissão de
Sistematização da Assembléia Nacional Constituinte, decidiu-me a optar pela publicação. Na

verdade, a ··emenda austríaca" configurava clara
intervenÇão de_ grupos não-nacionais no processo
de elciboração da ConStituição brasileira. Ao contrário do que dizem alguns que saem em defesa
do CIMI sem que para tanto tenham procuração
bastante, os -quase 47 mil jovens austrtacos que
subscresveram aquele texto não são "atares" de
uma "novela". São a massa de manobra de quem
estava interessado eril reforçar, de fora, as pressões que já se exerciam de dentro com o objetivo
de~ criar as condições indispensávets e que- os
índios pudessem se constituir em "nações", pessoas juridicas de direito público interno.
A "emenda austríaca" desvelou o propósito de
precipitar os fatós- na Assembléia Nacional Constituite antes que se encerrasse o prazo para a
apresentação de emendas ao anteprojeto fruto
do trabalho das Co-missões Tem6._ticas. Essa
"emenda" não pode ser inquinada de obra de
falsários -por IsSO-mesmo, dela não se fala, nem
os motivos que a inspiraram são objeto de perquiriÇão. Sobre ela se cala porque ela é a prova de
que há grupos internacionais_ interessados em que
a Constituição brasileira dê este e não aquele tratamento aos índios e às riquezas existentes em seu
território ~ tra'~mento que hão <;~.tende, estou
convencido, aos interesses nacionais.
As matérias que decidi publicar falam por si.
Riem-se alguils do fato de havermos dado à priw
meira delaS -0--Ufulo de A conspiração contra
o Brasil. ApE:sãr desse riso é disso que se trata
qUando se cuida de fazer das tribos índias "nações" defmid8S OOnio "pessoas jurídicas de direito
pú6l!c0 'ifllerno" e quando simultaneamente se
projetam ações e se realizam ações para evitar
que as Forças-Armadas- enquanto braço do
Estado brasileiro, criem as condições de povoamento da chamada Calha Norte. Há conspiração
quando se observa coincidência entre ações projetadas e as afiri:nações de que os direitos imemoriais dos- ír'ldfos que habitam o Brasil e podem
atravessar _as_fronteiras para realizar aquilo que
ilguns dizem ser sua "reproduçáo cultural", são,
esSes direito_s_,_~_superiores ao direito e ao dever
do Estado br~sileiro de zelar pelas suas fronteiras
numa área das mais criticas na atual conjuntura.
Quando há essa.çoincidênçi~. sós~ pode concluir
que se deseja que, retiradas do controle do Estado, essas áreas do território brasileiro possam ser
objeto de disputas entre essas "n<Jções", que, pes. so_as jurídicas de direito público interno, poderiam
desvincular-se_ do. çont;rqie ~ f~!"W e possivelmente "escolher". ~ere.m ~uteladas por um novo
Direito Indiano b.ai,xado por não se .sabe qual organismo internacional. No meu modesto enteder,
criar ãs condiçQ~s para que o Estado brasileiro
rião pbSSlragir eril toda a extensão de seu território, é conspirar contra o Brasil. Para muitos, afetados pelos ares progressistas do século- os quais
não sopram, seguramente, da União Soviética,
tão dosa do controle de seu território -:--- esse
fato não constitui conspiração; mas apenas o
exercido do direito missionário d_~falar em nome
dos índios sem querer que eles s_ejam os portavozes de seu próprio destino. Tudo se resume
a um problema de patriotismo e de nacionalismo.
Descendendo de quem lutou ardentemente para
que se estabelecesse o serviço militar obrigatório,
e formou, em sua juventude, na Uga Nacionalista,
con-sidero essa ação desagregadora, da qual o
CIMI é parte, uma conspiração.

Novembro de 1987
Os fatos foram narrados em nossas rep<_:)_r:tagens. A eles posso aduzir pouca coisa - talvez
a lembrança do discurso do nobre Deputado José
Outra (?), denunciando a transferência de fundos
de uma entidade baiana para urna organização
na Amazônia (via CIMI) fundos -esses de$.iilados
a.Jinandar campanhaS de ãrregimerit.cição das aldeias indígenas contra a Calha Norte. Restarla
saber qual o motivo que leva tão ardentes defensores da causa do isolamento do índio da cMlização, a insistir em que missionários -·menos os
salesianos éité poUco tempo - possam ter contato com- os índios, mas se arrepiam quando sabem que o governo brasileiro deseja fazer atuante
sua presença nessas áreas.
Creio que a descoberta desses motivoS pouco
patrióticos é a tarefa principal do trabalho dessa
CPI.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -Consulto a Comissão sobre Se pretende algum eSclarecimento do Dr. Júlio de Mesquita Neto ou- se
pretende ouvir o Dr. Oliveiras, conforme solicitado
pelo Dr. Júlio, recebendo o depoimento do Dr.
Olíveiros como uma· adição e complementação
do depoimento do Dr. Júlio.

O Sr. Júlio de Mesquita Neto- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Tem
V. EX a palavra.
- O SR; JÚLIO DE MESQUITA NETO- Eu

proporia o seguinte - evidentemente os Senhores vão fazer perguntas a mim - as perguntas
que eu achar que não estou apto a responder,
pOrque toda a documentação nossa está com
o Professor Oliveiras, eu, eritão, passaria a" palavra
ao Professor Oliveiras para ele dar a explicação
necessária.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Tem

a palavra, como primeiro a inquirir o Dr. Júlio
de Mesquita Neto, o Senador Olavo Pires, primeifo
inscrito.
O SR. OLAVO PIRES -Sr. Presidente, quero salientar que está havendo uma falha de interpretação. Não me inscrevi, inicialmente para inquirir o Dr. Júlio; eu me inscrevi para fazer- um
pronunciamento sobre o problema. Submeto à
apreciação Çe V. & se deveria fazê-lo agora ou .
se na oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) - Nâ
oportunidade, então, darei a palavra a V. Ex'
DeputadO Amaral Nett.o deseja falar- ou inquirir?

O Sr. Amaral Netto - O problema é que
a pergunta ao Dr. Júlio implica numa definição
de quem pergunta. Por exemplo, ouvi, no início
desta reunião, o meu querido colega Senador por
Rondônia, Odacir Soares, levantar exceção de
suspeição em relação ao Relator, respeitável Senador Ronan Tito~ Ouvi a resposta de V. EJcl, ouvf
a defesa do Deputado Lysãneas Maciel e por aí
afora. Não acredito -vamos falar a verdade não sou Membro da ComsiSão, V. EX está-me
autorizando a falar e estou atendendo a essa bondade - mas não acredito que nenhum dos presentes aqui, Senador ou Deputado, deixe de ter
o seu parti pris dessa questão.

\.____.
Novembro de I 987

É uma bobagem dizer que alguém não está
com posiçáo tomada, aqui. Temos posições. Tenho a minha, sou suspeito, eu me confesso sus~
peito. Tendo a minha posição, fia própria per~
gunta que faço ao Dr. Júlio Mesquita, traduzo
uma opinião minha, como .acho qU:e o fazem todos os .ínterpe{antes.

Por exemplo, vou fazer uma pergunta ao Dr.
Júlio Mesquita: V. ~. Dr. Júlio Mesquita...

O Sr. Lysâneas MacleJ aparte?
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Permite V. Ex!' um

O SR- PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Não,
a palavra está com ele e quando chegar a hora

de V. Ex' eu lhe darei a palavra.
O Sr. Lysâneas Madel - A ordem das perguntas é dada primeiro aos Membros da Comissão, já que estamos tão atentos.

O SR- PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Discuti isso, aqui, com o nobre Relator Rorum Tito.

Uma hora a Comissao quer que tudo se faça
à vontade dos seus membros, sem nenhuma Umi~
tação, sem obediência à praxe, sem obediência
ao Regimento. numa interpretação absolutamen~
te generosa e descabida de tudo. Outra hora a
Comissão quer que se dê a palavra preferencial~
mente aos seus membros, se relegue a um segun~
do plano os Deputados que a visitam, que não
se ouça este; de modo que a Presidência vai-se
pautar pela praxe da Casa.
Houve uma lista de inscrições e nesta reunião
inicial, dada a importância da matéria - e eu
quero ainda dizer a V. ~ que o Deputado Amaral
Netto é lider de uma Bancada...
O Sr. Amara.l Netto -Muito obrigado pelo
reconhecimento, apesar do tamanho da Bancada.
(Risos.)
O SR- PRESIDENTE (Cordoso Alves)- A
Bancada de V. Ex!' tem 35 membros...

O SR. Amaral N.etto- Trinta e sete. E devo
dizer o V. Ex~ que da melhor qualidade.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) - De
modo que tem V. EX' a palavra e se quiser ouvir
o nobre Deputado Lysâneas Maciel, V. fr. poderá
ouvi-lo.
O SR_ AMARAL NE'ITO - Eu quero dizer
a V. ~ que_ eu respeito inteiramente a posição
do Deputado Lysâneas Maciel e, até sob certo
ponto de vista, acho que ele tem razão. Eu até
ftqUel meio surpreso_ qua~o loao :·de Gara" me
deram-a-palavra-e -não me dei'am tempo nem
de esquentar os motores. Ent;áo para mim não
foi nem bom, eu acho de fato que ele tem razão,
quem deveria falar primeiro eram os membros
da Comissão. Deus me livre de me intrometer..
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Então V. Ex- desiste?

O SR. AMARAL NE'ITO- Eu preferia que
V. ~ ouvisse os membros da Comissão dandolhes a paJavra, mas V. EX' é quem decide; se V.
Ex" quiser, eu continuo.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Não.
Absolutamente. Se V. Ex• acha nonnal falar depois, falará depois.
Então, eu vou chamando aqui, prioritariamente,
os membros da Comissão.

Com a palavra o Deputado José Carlos Sabóia.

OSR- JOSÉ CAIU-OS SABÓIA -Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão, Srs. Constituintes, Deputados e Senadores membros da Comissão, eu gostaria, iniCialmente, de fazer um re~
paro e chamar a atenção ao que achei uma expressão extremamente deselegante por parte do
depoente, o cidadão Diretor do jornal O Estado
de S. Paulo, Júlio de Mesquita Neto.
Quando se referiu, no princípio de seu pronunciamento escrito, à vida pregressa de alguns dos
membros da Comissão e que a conhecia, se alguma acusação implícita foi feita, então que seja
colocada claramente; como bom jornalista, como
diretor de um grande jornal, explicite os fatos,
ao invés de acobertá-los.
Fica -o-·meu p-rotesto pela forma deselegante
como agiu.

A segunda questão que eu gostaria de colocar,
que é a principal, além de outros pontos que eu
considero mais a nível de esclarecimento, é que
esta reunião, com a presença do ilustre jornalista.
diretor de O Estado de S. Paulo s6 teria um
maior sentido para todos n6s se, além dos esdarecimentos por ele prestados, para uma segunda
discussão, um segundo debate com o ilustre depoente, tivéssemos conhecimento antecipado de
todos os documentos sobre os quais S. S' justificou toda a denúncia feita na série de reportagens
sobre a questão ~a tentativa de restrição à soberania náCiõnal, seja por parte de um Conselho
de Igrejas - que não seria o Conselho Munçlial
de Igrejas Cristãs, conheddo como V. s~ falou
-seja por parte do C!Ml, uma entidade da Igreja
Católica no Brasil.
Então, eu acho que seria fundamental - aí
eu levanto uma questão de ordem ao Sr. Presi~
dente, .nO- sentido de que sejam entregues esses
documentos à Presidência da CP! e decidido pelo
Plenário um segundo convite, uma segunda solicitação ao Diretor-Presidente do jornal O Estado
de S. Paulo, para podermos avaliar o significadO
dessas denúncias.
Eu diria que as denúncias, da forma como foram feitas - estou fazendo isso numa tentativa
de buscar a verdade- elas não me convenceram.
E se for verdade, se tiver sentido, se tiver algum
fundo de verdade o -documento que foi entregue
aqui no Congresso Nacional, não pelo jornal O
Estado de S. Paulo, mas sobre o qual estariam
apoiadas as denúncias deO Estat;lo de S. ))_auJo,_
a-mrnhã- solicitação teria mais sentido alnda porque não me convence O que ali está. Gostaria
de ver esses documentos, principalmente o documento que o ilustre depoente citou quando disse
que tem provas. Há um documento em que se
tentou impedir a ação do Estado brasileiro, através
do seu Exército, a nivel de construção de aeroportos e, se não estou enganado, também restrições ao ·Projeto Cálha Norte. Então, esse documento é fundamental na forma como é referida.
Coil'i"I·elaÇão às derna!s informações, a questão
da emenda dos austríacos, como S. Sa. se referiu,
gostaria de fazer um esclarecimento, a bem da
verdade, que não é emenda popular, mas simplesmente um -'Pelo feito ao Relator Constituinte Bernardo Cabral. Mas emenda popular não é. Talvez,
generosamente, S. Sa. a tenha chamado de
emenda, uma emenda constitucional popular,
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que ela poderia ser equivalente. E só um esclarecimento, para que não haja maiores confusões.
Gostaria ele encerrar a minha intervenção, sem
concluir absolutamente nada, infelizmente, apesar
da seriedade com que S. S• tentou encaminhar
o seu pronunclamento. Infelizmente -- vou ser
muito sincero - eu continuo sem um só elemento e à procura dos elementos pa:ra poder fazer
um novo juíZo de valor, tirar uma nova conclusão,
à procura de fatos sobre os quais possa concluir
se têm sentido as preocupações demonstradas
pelas reportagens do joma!O Estado de S. Paulo. Em nada conseguiram convencer-me as declarações e os esdarecimentos feitos por S. S•
Não vou debater com V. s~ para saber se o CIMJ
está nessa estratégia, se o uso do estado plurinacional, o conceito tem o sentido exatamente que
S. s~ deu, se bem que S. S' foi muito condizente
na hora quando se referiu às outras emendas
populares, em que se referiu ao caráter pluriétnico, e não vou entrar no conteúdo. Exigiria somente que esses documentos fossem entregues
para que pudéssemos fazer uma avaliação, elo
contrário ficaríamos meramente no nível da reportagem, que é a informação que temos até hoje.
O SR- PRESIDENTE (Cardoso Alves) - Concedo a palavra ao Dr. Júlio de Mesquita Neto.

O SR. JÚLIO DE MESQUITA NETO -

o primeiro reparo que v. Exa. fez ao ffieu dePoimento, tenho a impressão de que talvez tenha
lido depressa demais. Quando eu disse nesse período aqui: "Em nenhuma dessas oportunidades ... " - que foram 3 CPI em queO Estado
de S. Paulo esteve presente apesar de os interesses contrariados serem de vulto e de o Governo
ainda padecer- e muito - de resquícios autoritários, armou-se celeUma, nem se procurou, nos
próprios limites do órgão investigador, criar-se
dima de antagonismo contraO Estado de S.
Paulo. Dir-se-ia até - e só não o_ afumo cabal~
mente por conhecer a vida pregressa de muito
dos ilustres me;mbros dessa Comissiio, alguns
deles vitimados pela fúria cassat6ria_" Acho que
aqui não ofendi ninguém. Tenho a impressão que
não ofendi ninguém. Talvez tenha sido uma má
interpretação de V. Exa. Realmente, não visei ninguém.

Agora, na· segunda parte, a pergunta que V.

EX' faz em relação aos nossas documentos. de
que não estaria de acordo em nos basearmos
no que dissemos nos nossas documentos, acho
que esse~_ doc:ume_n_tos ~-~--~ m9!~<? _desta_ CPl.
Enquanto eSseSâcicuffieOtos não se tomarem conhecidos desta CP!, tudo o _que se disser desses
documentos são meros palpites.
Agora, como disse no meu depoimento, esses
documentos existem, V. Ex~podem dizer que são
falsos, eu reafirmo que não são falsos; esses documentos não são simplesmente os três ou quatro
documentos citados nas reportagens. Nós temos
outros documentos além desses. Além desse três
ou quatro, que agora, exatamente, não me lembro
o número. Talvez. tenhamos citado quatro documentos na reportagem.
Agora, temos os originais de todos eles, temos
fotocópias deles. Vou mandar à CP[, e com o
maior prazer, para V. Ex"' chegarem a uma conclusão, as fotoc;-6pias porque eu tenho de ter os originais. Provavelmente vou precisar deles para aJustiça porque vamos ter de responder a wn pro-
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cesso movido pelo CIMI contra nós. Então, vou
guardar as originais para esse processo e V. Exas.

re<::eberão as fotocópias, esta CPl é para tírar uma
condusão, se esses documentos são falsos, são
válidos ou não. Isso compete à ·v. Ex!'5 -depois
avaliarem.
O SR. PRESIDEI'ITE (Cardoso Alves) - A
questão de ordem que V. ~ fez incidir no seu

pronunciamento está resolvida, porque S. s~ m~n
dará os documentos a cada um dos membros
da Comissão.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA- A ques-

tão de ordem é um pouco mais complexa, tem
uma segunda parte que é um novo- depoimento

após termos todos esses documentos em_ mãos.

O SR. PRESmENTE (Cardoso Al.ves)- Pois
não. A Presidência, então, após o exame dos documentos pela CP[, convídará novamente õ" Dr.
JúHo de Mesquíta Neto a comparecer aqui, à Casa.

Com a palavra o nobre Deputado Lysâneas Maciel.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Sr. Presidimte, ilustre de'poente, em primeiro lugar quero registrar aqui que V. Ex' fez iJt'n reparo muito grande
ao envolvimento do Conselho Mundial de Igrejas,
que representa 101 entidades com mais ou menos 400 milhões de membros nO mundo todo.
V. Sa fez referência a um Cónsf!lhO Mundial de
Igrejas Cristãs, que não tem nada a ver com o
noticiário meio confuso que saiu n_os jortlals. Mas
devo diz.er que, ao tempo em que estava cassado,
eu represent®a o Conselho Mundial na ONU na
questão dos direitos humanos, e v~erifiQuei ,que
havia várias ~entidades, e há até - vou informar
a esta CPI e a V. S• há muitos grupos religiosos
que andam até com aparelhos de detecção, de
prospecção mineral naquelas áreas; que se intitulam religiosos. Hâ mesmo um instituto -_ Summer lnstitute: of Linguistics que se intitula obra
missionária. Na verdade, não é nada disso. Hâ
várias entidades católicas, e V. S• se rebelou um
pouco contra os Salesianos, que esmagaram de
uma certa forma a cultura indígena, ·não respeitaram aquela cultura, nem respeitaram aquela tradição. O que, aliás, foi admitidO por-D. Luciano
num depoimento preliminar que prestou aqui. O
Deputado José Carlps S~bóia tem toda_ razão ao
apelar para uma parte enorme_ do que já foi dito
aqui - e está não dito porque não tem nada
a ver com o Conselho Mundial de Igrejas. Vivi
lá 3 anos e confesso a V. S• que nunca ouvi falar
nela. Não estou dizendo que não exista.
V. EX' fez referência também a vários momento

em que O Estado de S. Paulo esteve aí na
CPI, esteve do lado certo, fez referências até a
questões das "polonetas''. V~a V. S• como o regtme militar de direita s,e -sciméi ao régime müitar
de esquerda para prejudicar o País: Jaruzelski e
Figueiredo, para dar esse prejuízo enorme das
"polonetas". O que mostra que regime militar,
ditadura militar, seja de esquerda ou de direta,
não interessa a país a1gum.
·
Mas recordo-me, tambérri, que V. S' ao fazer
referências ao passado de CH~Stado de S. Paulo
nessas Comissões Parlamentares de InqUérito, se
esqueceu de mencionar Uma. Parece-me que foi
V. S• que esteve aqui na épo'c:a da ditadiJra, em
que O Estado de S. Pau1o foi obrigado- ã ·escre.;ver receitas culinárias e que rhuitos·d~sses nado-

nalistas que hoje subscreveram o pedido dessa
CP! se compraZiam com aquela censura que se
fazia em O Estado de S. Paulo no tempo da
ditadura e que algumas pouc::as ovel}las negras,
talvez referidas aí nos_ instrumentos cassatórios,
estavam procurando lutar pela liberdade de imprensa.
--~O que nos interessa aqui hoje ê que temos
a impressão clara e inequívoca_ de que O Estado
d~ S. Paulo foi iludido na sua boa-fé, e se mantém irredutível, talvez, por uma questão de coerência. Aqui praticamente uma das entidades jã foi
excluída da acusação, que é o Conselho Mundial
de igrejas - o The World Coundl of Churches.
Agora essas outras entidades aí, que estão defendendo interesses aparentemente religiosos,
têm que ser olhadas com suspeição.
Há lugares aqui neste País, na região Amazô~
nicª, onde se encontra escrito em ina:lês que é
proibida a entrada, no trespasslng. E proibida
a presença de naciohais naquelas áreas. Isso, sim,
é violar a sobeçania nadonal.
--pergunto a V. S•, já que uma parle enorme,
50% das acusações de O Estado de S. Paulo
não foi esclarecida devidamente, porque um documento, o- de n°IV, que fo[ mencionado pelo o
Estado de S. Paulo, se refei'ia a uma reunião
em Barbados, que se referia aos silvícolas da Nova
Zelândia, do Canadá. E digo mais a V. S•, houve
lá ã preSença apenas de um brasileiro, e a referên_;,_c:ia que se fez foi 9 respeito à cultura e _à tradição indígena no BrasiL Um pàrágrafo dentro de
um documento de quase 14 ou 16 folhas que
eu tive o cuidado de passar" para essa figura ilustre
que representa O Estado de S. Paulo aquí, que
é o jornalista Carlos Chaves. Eu passei o docu_mento ,o_-ô_ginal, que rec:ebi de Genebra, para S.
s~ Mas isso não foi objeto de lUTI esclarecimento
por parte de O Estado de S. Paulo.
EntãQ, a pergunta inicial que faço a V. S• se
V. S• e se O Estado de S. Pau1o, através de
seus jornalistas, dos seus redatores, sabem quem
é Mauro Nogueira?
I!: a primeira pergunta.

quem era esse iridivíduo que forneceu esses ele~
mentos?
O SR. JÚLIO DE MESQUITA NETO -

Não.

Não estou diz;endo que ele forne-ceu os elementOS,
estou dizendo que" paitkipOU 'ém um-aos documentos ou em dois. Agora, não tenho certeza
se é em um ou em dois documentos em que
ele participa de debates e que esses documentos
revelam. E isso que estou dizendo. É: predso que
isso fique bem claro.

O SR. LYSÂNEAS MAOEL- Em O Estado
de S. Paulo, de 9 de agosto, à página 4, está
dito o s_eguinte: "Se oobjetivo da campan!Ia nãO
é especificamente organizar Lim_Estado yanomâ~
ni, sic ipsis Utteris, é declaradaffienie- subtrair
14% da Amazônia Legal do controle estrito do
Estado ]:)rasileiro mediante a imposição do con~
ceita de soberania_c;:lo Brasil sõbre a5 áreas indíge~
nas, o caminho para isso passa necessariamente
pela alteração dos d_ispositivos constitucínoais hoje vigentes. Durante os traba1hos daS Subc::omis~
sões e das Comissões T~máticas da Constituinte,
essa alteração foi feita no_sentido pretendido pelo
Conselho lndigenista Missionário - ... "Estou citando sempre O Estado de S. Paulo nessa reportagem de 9 de agosto de 87, página 4 " ...
organização filiada à CNBB para reforçar sua pretensão; O QMI que segue basicamente as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Mundial de
Igrejas Cristãs - e al, agora, está esclarecido,
conforme V. 5' informou - espera coletar mais
de 100 mil assinaturas para a sugestão popular
d~ emenda a ser entregue à Assem.bléi_a Nacional
Constituinte".
A pegunta que faço, a~abei de citar O Estado
s~ naturalmente deve ter esSit
elemento a[: com base em_ que documento e ou
declaração do .OMI, ou~ do CNBB, afirma-se a
subordinação do CIMI ao Conselho Mundial de
Egrejas Cristãs?

de S. Paulo, V.

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -Solicita
O Sr. JúH_o de Mesquita Neto- Não sabeao Dr. Oliveiros que preste o juramento perante
mos.
- esta CP! e convidq a todos que a ele assista_m
de pé.
---O Sr. Lysâneas Madel- E se esses _elementos serviam de base para a feitura de a1gumas
OSR.O~ROSDASILVAFERREIRA-"Ju
ro, como dever de consdência, dizer toda a ver da--:
reportagens?
de, nada omítindo do que ireja do meu conhec:i~
O Sr. Júlio de Mesquita Neto - Não V.
menta, sobre quaisquer fatos re(acionados com
EX' leu as nossas reportagens?
a investigação a c::arg_o desta Comissão. parl~me~~
tar Mista de Inquérito, destinada a apurar denún~
o
i:.Yiiãneas_Madel- u.
clãs que vêm sendo formuladas pelo- jorbal O
Estado de S. Pãulo, referentes a uma conspi·
O Sr-. Jí;U-; de Mesquita Neto - Hã docuração internaciona1 envolvendo restrições à sobe-.
mentos de que pubfícamos partes deles porque
rania nacional sobre a regiao amazónica."'
os documentos são grandes e não poetemos puV. EX" me permite, Sr. Presidente? - ·
bkar todos na_íntegr~, só a parte que esdareça
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Tem
mais o texto da resportagem. Hâ doc:wnentos que
a palavra o Dr. Oliveiras.
mostram a participação desse Mauro Nogueira
em debates com o Padre Loebens e com o Brand,
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA- Sr.
se não me engano. Esse Nogueira participou desPresidente, pergunto V: EX' Se tenho_autorização
ses debat,es. Em_ um dos documentos, ele parti~
para explicar os critérios que'-ãdotei e fomed ao
cípa desSes- debates.
Dr. Júlio de Mesquita Neto, ou se simplesmente
esclareço?
o SR. LYSANEAS MAclEL - 0 Estado
O SR. PRESIDENTE CC:.ordoso Alves)~ A<ho
de S. Paulo indagou a respeito desse ín<:iíviduo?
que V. s~ deve-se ater de rrianeira a ffiais-esCiãre~·
O _jornal, espeCialmente com a tradição e idaneiw
cedera possível sobre o tema. O temae a pergunta
dade de O ~tado de S. Paulo, o jornal indagou
formulada.
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trabalhos, que continuasse submetido às indagações o Dr. Júlio de Mesquita Neto; e aquelas per~

nas, Pelo Instituto Éinico de Berna, em Genebra,
pelo Instituto Indígena lnteramericano, pela Sobrevivência Cultural Internacional e pela Sobrevivência Étnica [nternacional.
Com relação a financiamentos, pelo Diretrb:
rt' 4, que depois entregaremos em xerox, poderá
V. Ex• veríficar que o Diretri~ fala que o financia~
merito já está assegurado. E apenas isto que ela
menciona.

guntas que ele não puder responder, que elaS
fossem consignadas ou que elas pu_dessem ser

chegar às nossas mãos?_

O SR O DAdR SOARES -V. Ex~ nle-~rmite,
para tecer urna rapidíssima consideração?

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) não!

Pois

OSR. ODACIR SOARES_:_ Sr. Pi'esidente, queria sugerir, para melhor andamento dos nossos

respondidas post~riormente, depois do depoimento do Dr. Oliveiras da Silv~ Ferreira.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Sr. Presidente,

eu não teria qualquer objeção. Mas se o próprio
depoente não se socorreu- dessa medida, o que
seria até normal, porque, evidentemente, todas
as perguntas...
O SR. PRESIDENTE (C.rdoso Alves) -

Ele

sugeriu isto, ou seja, que, quando ele não pudesse
responder, chamaria à colação o Dr. Oliveiras,
e creio, inclusive, que a maneira mais' esclarecedora seria esta, a de se fazer assim, ele chama
o depoimento do Dr. Oliveiras, que falará imediatamente. Tenho a impressão que será melhor assim.
O SR. LYSÂNEAS MACfEL--Quero esclarecer

a esta Presidência e a esta Comissão que, se,
por acaso, os depoentes não se sentirem em condições de responder imediatamente, não teremos
qualquer dificuldade em que seja respondida a
posterlori, apenas para disciplinar os nossos trabalhos.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Res·

pondo à pergunta formulada pelo nobre Deputado Lysâneas Maciel.
Nobre Deputado Lysâneas Maciel, poderia V.
Ex!' repetir esta parte?
- O SR. LYSÂNEAS JV\A.CIEL- Pois não. U uma
introdução, a qual V. S' c~:mhece, naturalmente,
porque s~ preparou esta documentação e orientou esta reportagem. ErltaO, perguntei: Com base
em que documento ou declaração do CIMI ou
da CNBB afirma-se a subordinação do QMf ao
Conselho Mundial de Igrejas Cristãs?
Esclareça-se, Sr. Presidente, que fique registrado que o Conselho Mundial de Igrejas já foi
excluído inteiramente desta matéria. E bom que
se repita isto, para não se mencionar mais este
assunto. Então, o Conselho, confessei, agora, ao
ilustre depoente, que vivi em Genebra três anos
e nunca ouvi falar nesse Conselho.
Seria bom que, além dos esclarecimentos prestados pelo Dr. Júlto de Mesquita Neto, o depoente
esclarecesse _que Conselho é este, formado por
quem, por que entidades, que tipo de financiamento esse Conselho tem, para saber se não é
uma entidade fantasma que estaria jogando documentos, mais ou menos sem uma idoneidade
inconteste.

v.

OSR. OLlVEIROS DA SILVA FERREIRA-No-

bre Deputado, o Christian Church World Council,
a quanto podemos ler no documento que temos
em nosso poder, mencionado pelo Dr. Jú1io de
Mesquita Neto, é formado pelo Comitê Internacional de Defesa da Amazônia, pelo Centro Internacional de Recursos Antropológicos, pelo Grupo
de Trabalho Internacional para Assuntos fndíge-

~

O Sr.,Lysâneas Maclel- O _documento vai
O Sr. Oliveiras da SOVa Ferreira - É evi#
dente._Se_não chegar hoje, faremos chegar, como
o Dr. Júlio de Mesquita prometeu.

O SR. LYSÀNEAS M.A.ClEL- O financiamento
_está assegurado?
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Está

assegUrado.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL -lndusive, como
foi mencionado en passant, uma possfvel intervenção de países e parece-me que houve uma
referênc!a_ à União Soviética. Não percebi bem
esta parte.
O SR. OLNEIROS DA SILVA FERREIRA-No

depoimento do Dr. Júlio de Mesquita Neto?
OSR. LYSÂNEAS MAC!EL- Sim.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA-Não,

-o-depoimento do Dr. Júlio de Mesquita, simplesmente, diz ...

O SR. -LYSÂNEAS MACIEL - Tmhamos uma
ditadura mili~r de esquerda e entrou no caso
das "polonetas". Quero ver se agora tem ...
O SR. JÚLIO D.E: MESQOITA NETO- Há uma

referência, sim. V. s~ tem razão. Agora, no texto,
aqui... Exatamente, en passant, eu falava como
ironia. Exatamente. A União Soviética é ciosa nisso.
OSR. LYSÂNEAS MACIEL- A intenção soviética de dominar a Amazônia também.
O sR: JÚLIO DE MESQUITA NETO -

Não;

não. Como sEi fosse que eles são ciosos nos territõrlli:S aeles. É esse o sentido.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Territórios
dominados por eles?
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Pe-

los deles, também.
Com relação à outra parte da pergunta de V.
Ex-, nobre Deputado, quanto a em que documento nOS baseamos para afirmar a ligação do
CIMI com este Conselho, devo esclarecer a V.
Br que examinei os documentos que me foram
apresentados pelo Dr. Júlio de Mesquita Neto,
c_onfrontei-os com outros documentos, que poderia mencionar depois a V. Ex~ no teor completo
do meu depoimento e tive como preocupação
báslca 2 artigos do Código de Processo Penal,
o art. 39 que di.z:
"A lei processual penal admitirá interpreM
tação extensiva e aplicação aJ 1alóglca, bem
como o suplemento dos prindpios gerais de
direito.
E, sobretudo, o art. 239.
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"Considera-se indldo a circunstância conhecida e provada, que, te'ndo relação com
o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existénda de outra ou outras c!rcunstânctas."
Essa afirmação que V. Ex" leu nessa matéria
publicada no O Estado de S. Paulo é uma matéria induzida, é uma afumação que se induz dos
indícios em nosso poder. Não podemos fornecer
provas judiciais de que o CIMI e"stá subordinado
ao Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, mas as
aç:ões denunciadas por nós, que constam do Di~
retrlz n9 4, coincidem com uma série de ações
que- é importante notar- se vinham desenvolvendo há muitos anos e não apenas agora
O SR. LYSÂNV.S MAC!EL ...:_ Então, tomaria

como resposta que não existe uma ligação a não
ser indiciária. Baseado numa interpretação do Código Penal, não existe documento que caracterize
essa subordinação do CIMJ? Estou perguntando
por indução apenas.
O SR. JÚLIO DE MESQUITA NETO -

Acho

que V. Ex" vendo os fatos, comprova isso. Comple·
tando essa pergunta, acho que os fatos comprovam isso, não há dúvida alguma. Se. V. Ex" ler
coni atenç§o os fatos que publicamos e a concatenação deles, então, fatalmente verá que esses
documentos nossos têm razão de ser.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Mas queria, Dr.
Júlio, que ficasse inteiramente claro que foi uma
mera ilação, uma mera indução, baseada n~:~ma
interpretação do Código Penal, como ele mesmo
acabou de dizer.
O SR. JÚLIO DE MESQUITA NETO qu~ fez Ex!' _

Nessa

pergunta

O SR. LYSÂNEAS MAC!EL- Exato! Perfefta·
mente.
Agora, com base em que documento esse Conselho Mundial de Igrejas Cristãs pretende - já
não é o Coriselho, vou fazer essá ressalva a todo
instante, não é Cristian Church WOi'ld Council,
não é o Conselho Mundial de Igrejas - em que
base, então, esse indigitado Conselho Mundial de
Igrejas Cristãs pretende a subtração de 14% da
Amazônia Legal do controle restrito do Estado
brasileiro?

O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
- Evidentemente, V. Ex!' vê o pedido deles, das
reservas para ·os índios, que mostra claramente
que essa parte, se não me engano, corresponderia
a 10· ou 80 milhões de hectares, aproximadamente, para as reservas indígenas. O pedido mostra, claramente, essa porcentagem que seria reservada nessa parte da Amazônia.
OSR. LYSÂNEASMACIEL-Équea decla·
ração do jornal é muito peremptória, lí primeiro
para ter o cuidado, ao fazer a pergunta. Então,
di.z ele que o caminho do exame geral dos documentos demonstraria isso.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA
,;_ Sim, Deputado, e mais, Se me permite, no
Diretrizes n14 se afirma que a Amazônia é património da humanidade por decisão dos líderes,
e fllosofia de todos os seus membros, que a posse
estatal da Amazônia, seja venezuelana, colombiana, peruana ou brasileira, é circunstancial; isso
se afirma no documento. Com base nessa aftrma-
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ção se pôde comprovar e estabelecer um nexo
entre diferentes fatos.

sive rebatendo e repudiando declaraçôes públicas
de membros da Comissão que perseguem o objetivo de denegrir a sua pessoa.

O SR. LYSMEAS MACIEL- E a origem

desse documento foi checado pelo O Estado
de S. Paulo?

OSR. LYSÁNEAS MA.CIEL- Há um requerimento convocatório assinado pela maioria dos
membros. Esse. oferecimento dele_Já é inoportuno.

O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA

- Esse documento, se V. Ex" ine perrriite, é um
documento que o Dr. Júlio já expôs. Ele recebeu
os documentos de fonte fidedigna. Se não fosse
fidedigna, evidentemente, não mereceria fé.

OSR.JáuODEMESQUITAI'IETO-Não

é uma fonte só, é preciso ficar claro isso também;
os documentos que recebemos não vêm de uma

fonte só, temos documentos de outras fontes.
O que acontece quando um jornal levanta - temos experiência disso- um grande tema, como
as "polonetas" foram, como as mordomias foram,
quando a primeira reportagem aparece, imediatamente, ou para a redação do jornal ou por intermédio da redação, ou de repórteres, ou mesmo
pela direção, começam a aparecer documentos

que são enviados ao jornal completando ou ten~
tando ajudar a reportagem. Então, ai compete
a nós fazermos uma triagem e usarmos esses
outros documentos, também, para complemento
do que nós já temos.
Nessa reportagem dos índios aconteceu a mesma coisa, quer dizer, começamos a reportagem,
foi num domingo, se não me engano, dia 9, e
em seguida, na mesma semana seguinte, come~
çaram a chegar documentos fornecid~ sobre o
problema. Evidentemente, esses documentos
que eu falo que estao publicados são partes deles;
temos outros que n6s não usamos:
O SR. LYSÂ.NEAS MACIEL- V. 5' mencionou quatro fontes.
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
- Não foi Uma fonte, foram várias fontes.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL - Entre essas
fontes, o Mauro_ Nogueira não está incluído, não
é? Conheço as restrições da Lei de Imprensa,
que protege as fontes. Se V. 5' não quiser resPonder, também eu entenderia isso.
O SR. JÚLIO DE MESQ([[TA NETO Não, eu lhe disse isso, quando perguntaram se
era uma fonte. Não é fonte, são várias fontes.
Essa é a· minha resposta.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL - E a minha
pergunta é a seguinte, sem violar a Lei de Imprensa ou o resguardo das fontes que é uma circunstância muito cara a quase todo periódico: se Mauro Nogueira está entre essas fontes?
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA
- Creio que o nobre Deputado mesmo já deu
esta resposta, pois a Lei de Imprensa me permite
o direito de não responder.
O SR. LYSANEAS MACIEL- Eu admito
isso. Fiz a i"essalva, porque admito que O Estado

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Não,
eu estou apenas comunicando a V. Ex-, como
uma delicadeza especial. Se V. Ex" quiser ler, está
a sua disposiç"ão.
-

O SR. LYSÂNEAS .MACIEL-Não, eu quero
ouvi-lo de viva voz, através de documento, não.
Aliás, informo a V. EX' que já temos um requerimento aqui pedindo a presença dele.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) temos, ele já está na listagem.

O SR. LYSANEAS MACIEL- Agora, com
base em que documento ou declaração se afirma
que o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs e, em
decorr~ncia, o CIMI, postula a imposição do_ conceito de soberania restrita? Em que consiste, exatamente, essa soberania restrita?
Seriam aquelas_ suas declarações de uma na~
ç:ãQ_pl!-:Jriétnica o_u estaria incluído neste conceito,
também essa campanha nacional de demarcação
das terras dos índios? Foi baseado nisso o que
o jornal publicou?
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
......... Não, aí está, especificamente, no Diretriz do
Brasil n9 4, Ano Zero. Essa pergunta que V. Ex"
faz está respondida nesse documento de que V.
~ vai receber cópia.
_O DirebiZ-dii, quase textualm.ente, que é dever
dos membros da campanha definir, demarcar e
expandir áreas, independer - evidentemente na
tradução - por restrição de soberania.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL - Seguindo
nesta linha de radocínio, em que sentido - e
aí está.agravidade maior dessa declaração de
O Estado de S. Paulo. de 9 de agosto - ou
sob que aspectos, espe<:ificamente, os ttabalhos
das Subcomissõe_s e COmissões Temáticas da
Assembléia Nacional Constituinte implicaram na
al..te_cação dos dispositivos consYtucionais para admitir o conceito de soberania restrita? t: a declaração contida nessa reportagem de 9 de agosio
de87.
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
- V. Ex• poderia repertir a reportagem? Porque
aí há o probleiTia-teXtual, que é impOrtante.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Diz o seguinte::
"Se o objetivo da campanha não é, especificamente, OrQanizar um estado yanomani
(sic) ... " -- sic é porque é de_ O Estado
de S. Paulo...

queira proteger as suas fontesJ
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Nobre Deputado Lysâneas Madel, a propósito deste
assunto, quero esclarecer a V, Ex" e à Ca_sa_ que
a Presidência recebeu hoje urna carta com um
timbre da Biblioteca do Desenvolvimento Económico do Brasil, assinada pelo Sr. Mauro R. Nogueira, dispondo-se a prestar depoimento aqui, inclu-

Jã

-

O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
É a primeira reportagem, essa?

O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Do dia 9 de
agosto.

"Se o objetivo da campanha não é, especific;;unente, organizar um estado ya nomani
(sic) é, declaradamente, subtrair 14% da
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Amazônia Legal do controle estrito do_ Estado
brasileiro, mediante a imposição do conceito
de soberania restrita do Brasil sobre as áreas
indígenas. Durante os trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas" continuo citando a reportagem de O Estado
de S. Paulo- "da Consb1.uinte, esta alteração foi feita" -.a, declaração é muito fi_rme
- "no sentido pretendido pelo Conselho Indigenista MissionáriO, organização filiada à
CNBB, para reforçar a pretensão- do OM~
que segue basicamente as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Mundial das Igrejas
Cristãs; espera coletar mais de 100 mil assi~
naturas, para a sugestão popular de emenda
a ser entregue à Assembléia Nacional Cons~
tituinte.
f'llas durante os trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas da Assembléia Nacional Constituinte esta alte_ração foi
feita, no sentido -pretendido pelo Conselho
lndigenista Missionário."
Dia 9 de agosto, na página 4.
Há uma declaração de que as Subcomissões
e as Comissões da_Assembléia Nacional Constituinte alteram em fu~çã~ dessas pressões do
Conselho; modificaram o contexto.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA
- Desculpe-me, Deputado mas nem o original
não estou encontrando.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL- página 4 .

O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
-Mas não tenho o xerox da página 4.

OSR. LYSÂNEAS MACIEL- DeVe sérporque aqui não citei todo o contexto, citei umas
partes de reportagem, mas citei ipsis lltterls.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA
- Pois é, mas é que- não estou encontr"a!ldo o
xerox da págima.
OSR. USÂNEAS MACIEL- V. E'x1 conhece
essa reportagem, naturalmente.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA
-V. Ex" me permite? O texto- e aí me desculpe
V. Ex~ se entramOs num- debate de ariálíSe de
texto - diz o seguinte:
"Se o objetivo da campanha não é, especificamente, organizar um Estado Yanomani
ê, declaradamente, subtrair 14% da Amazônia Legal do controle estrito do Estado brasileiro, mediante a imposição dó conceito de
soberania restrita do Brasil sobre as áreas
indígenas. O Caminho para issO pãssã, "néces~
sariamente, pela alteração dos dispositivos
constitucionais hoje vigentes, isto é, a Consti~
tuição de 1967, Emenda Cqn_stituciohal n~.
1 e subseqüente, sobre os Silvícolas, palavra
banida do vocabulário ativista, Constituição
FederaL art. 198 e parágrafos.
Durante os trabalhos das Subcomissões
e das Comissões Temáticas esta alteraÇão
foi feita no sentido...
-quer dizer, a alteração do art. 198 foi feita
no sentido pretendido- V. Ex• tem dúvida a respeito de quê?
O SR. USÂNEA MACIEL - Não, continue
a leitura.
O SR. OUVEIRAS DA SILVA FERREIRA
- "...pretendido pelo CIMI."
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O SR. USÁNEAS MACIEL- Então, a minha pergunta é a seguinte: em que sentido os
trabalhos das Comissões, ou em que aspectos,
das Subcomissões e Comissões- Temáticas da
Assembléia Nadonal Constituinte implicaram na
alteração dos dispositivos constitucionais para ad-

mitir o conceito de soberania restrita?
-

O SR- OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
Não entendo a sua pergunta, se me permite.
O SR- LYSAI'IEAS MACIEL- E alguns já

não estão entendendo

v. s•

O SR. OLIVEIRAS DA SILVA FERREIRA
-Veja, Deputado, o importante para- não tenho
aqui a ConstituíÇão viQerite, o art. 198. O que
nós tínhamos era o d.iretriz 0° 4, que estabelecia
claramente a necessidade de preseavar a unidade
das nações indígenas, misturava uma série de

que resultaram em alterações da Constituiçao:
as 40 horas semanais de trabalho, a ~stabilidade,
o direitO de_ greve: am_EIÕ e_ irrestrito para todos
Os funcíori~ricis públicÕS tudo mais. Sob_re os
índiõS, a COisa -fraiiscoireu sempie cOm -a!Qumas
posiÇões do Clf11 __QU _da ÇN5_6, __ _no _sentido de
que se deveria preservar a sua cuJtura. O que
espanta e V. Ex" deverá concordar comigo é que,
sem que houvesse um damor nacional, de repente, tudo isso se inscrevesse.

e

O SR. LYSAr!EAS MACIEL- Eu entendo
que-a objeção-de V. s~. ao dar curso à reportagem,
foi uma- estranheza diant~ de que houvesse de
repente, uinã preoc;upação com a ampliação do
problema de proteção aos índios.

O Sr. Olavo Pires questão de ordem.

Sr. Presidente, uma

assuntos ecológicos conYaSSlilitos-políticos, estabelecia a necessidade de defesa do solo e subsolo,

OSR.PRESIDENTE(CardosoAJves)- Tem
a palavra.

para- e é a outra parte da Diretriz- que pudes~
se. esse subsolo, um dia, ser utilizado pelas civiliza~
ções européias.
-

O SR. OLAVO PIRES- Preocupa-me a dila~
tação do prazo dado ao nobre Deputado Lysàneas
Maciel, porque nós queremos participai' também.
Sugiro aó -Presidente que limite a participação
-dos Deputados e Senador~s no que diz respeito
à interrogação. Se formos interrogar o prezado
jonialista Júlio de Mesquita Neto e o seu assessor,
nós vamos amanhecer o dia de amanhã e nãb
vamos- Chegar a uma conclusão final. Então, para
o bom andamento dos nossos trabalt'Jos, eu sugiro ao P"reSidente que determine uma limitação
de tempo para cada um dos Deputados e Sena·
dores.

v. Ex- há de recOnhecer --cotnigo que o tema
"silvícolas"; tratado nas diferentes Constituições
brasileiras, é um tema que ocupa relativamente
po_uco espaço. No anteprojeto sistematizado, vamos chamá-lo assim, o que resulta dos trabalhos
das Comissões Temáticas, ele ocupa todo um
capítulo com cinco artigos, em que o terna se
expande e as especificações do que é dos índios
são muito mais estritas do que eram nas Constituições anteriores. A posse e a permanênCia nas
terras...
OSR. JOSÉ CARLOS SABÓIA-Sr. Presidente, eu pediria ao depoente que repetisse essa
última parte, para que eu possa entender.
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
- O substitutivo, no que diz resp'eito às popUlações indígenas, é muito rnais _amplo do que as
ConstiWições anteriores, no que se refere aos problemas indígenas e é, enquanto norrn<l c:onstitudonal, muito mais estrito do que as outras, no
que se refere_ a urna série de proibições; nesse
sentido ele é muito mals estrito. E me é perfeitamente lícito dizê-lo, nobre Deputado, sem rormular mau juízo sobre nada, sem formular juízo algum de valor, tendo o Diretriz nG 4, tendo outros
documentos relativos ao assunto -documentos
que poderão s_er contestados, mas nós estaremos
prontos a defender a sua va1idade. Eu posso dizer
que essas sugestões foram aquelas. v~_ Ex", no
fundo, se me permite, talvez deseja me pilhar em
flagrante "delito de acusão" da Subcomissão.
O SR- LYSÂNEAS MACIEL - Seria uma
soberania restrita a sua inteligência. Não faço isso.
O SR- OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA
---:- Muito obrigado. Veja bem, nobre Deputado,
nao houve - e eu posso lhe dizer com absoluta
tranqüilidade de espúito - a_o longo dos 20 anos
de regime militar, dos 1O anos em que fui Secretário de Redaç:ão ·de O Estado de S. Paulo,
nunca uma campanha pública de grande extensão nactona1 que justificasse essa passagem que
se cantata da Constituição de 67 para o projeto
sistematizado; essa campanha não houve. V. Exteve, nesses 20 anos, uma série de campanhas

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) - A
Presidência acha o depoimento do Dr. Júlio de
Mesquita muito importante, rundamental, ele é
a peça sine qua non. Acha, por outro lado, o
interrogatório do nobre Lysâneas Maciel, também
qe fu_ndameQtal importância. I;ntã;q, a Presidência
está tentando ser excessivamente generosa, contrariando toda a praxe da Casa e de todas as
Comissões Parlamentares de Inquérito, para dar
ao nobre Deputado Ly&ãneas Maciel a oportu- nidade de ater-se da maneira mais ...
O SR. OLAVO PIRES - Sr. Presidente, V.
Ex- está uSando dois peSos e duas mectid~s. Há_
pouco V. Ex" invocou a praxe para negar uma
questão minha. Agora, V. Ex" _está -violentando a
praxe.

Quinta-feira 19
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Presidente que outros Deputados e Senadores
farão perguntas importantes. Sugiro que seja limitado o prazo.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) - A
Presidência vai propor à Comissão 15 minutos
para cada interrogador. Se todos estiverem de
acordo, a Presidência dará mais uma ou duas
perguntas.
(Intervenção fora do _microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Um
minuto! V. Ex" vai-se dobrar ao Plenário, porque
se a Comissão quiser OuVir, V. Ex• continuará ouvindo; se- a Comíssão não qUiser, a PresidénCia
dará a V. Ex" oportunidade para mais duas perguntas e V. Ex" voltará oportunamente.
O Sr. Lysâneas Maciel- Não há norma regi~
mental. Quanto a sua intervenção ele pode falar
duas horas que eu voU ficar aqui ouvindo, mas
o que eu estou estranhando é como- é que se
pretende chegar ao fundo de uma verdade e se
invocô'l o quê? Qual é o dispositivo regimental
que o Senador invoca para isto?

O SR. OLAVO PIRES - Nobre Deputado,
não se pretende chegar ao fundo da verdade ape~
nas através de V. Ex"

O Sr. Lysâneas Maciel - Ora, isto é um
resquício do regime autoritário. Será que-a ditadura não acabou?
O SR. OLAVO PIRES - Deputado, não se
pode chegar ao fundo da verdade apenas através
de V. ~ Eu também quero dar a minha parcela.
O Senador _Odacir Soares quer. Outros Deputados e Senadores querem.
OSR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- EStamos perdendo tempo! A Presidência quer lembrar
o Código de Processo Penal, todos os regulamentos, todos os regimentos internos têm prazos,
têm tempo. E a Presidência está contrariando esse
prazo em homenagem ao Deputado Lysâneas
Madel, mas vê que o Plenário não comunga do
ponto de -vista da Presidência, e quer-se ater a
normas jurídicas, e a Presidência não tem como
senão render-s_e ao Plenário, porque a observação
do nobre Senador Olavo Pires não é úriica; outras
roram feitas aqui, junto ao Presidente. no sentido
de llmitar o tempo. E o Presidente consulta a
Comissão sobre se acha, numa primeira rodada,
suficiente o prazo de 15 minutos para cada Congressista interrogar.

OSR.PRESIDENTE(CardosoAives)-Con·
trariando_a praxe para permitir ao Deputado Lysâneas Maciel qye v_á à exaustão na sua curiosidade
O Sr. Odaclr Soares - O Regimento Coneste instante - porque depois eu sei que há
mum estabelece prazo.
outros Deputados da Comissão ou nãO que vão ·
interrogar - ,mas dada a sua condição de hoO SR. PRESID_ENTE (Cardoso Alves)-mem religioso. de homem profundamente preoAqueles que estiverem ...
cupado com isso.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
O SR. OLAVO PIRES - Eu também sou
pela ordem! Acho que nós devemos cum~
religioso.
prir o que está inscrito no nosso Regimento, não
eªt<mJos aqui prestando homenagem a ninguém.
O SR. PRESIDENTE - (Cardoso Alves) O Deputado Lysâneas Madel, com o respeito que
Pois é, m-as -ele é uni religios<;~ militante.
tenho por S. Ex', um brilhante parlamentar, ho·
mem preocupado com o problema que se está
O SR. OLAVO PIRES - Não se trata de
desenvolvendo, é responsável, como todos os deser o_u nãq religioso; trata-se de um termo que
mais são responsáveis aqui. Nós queremos que
deve ser distribuído em-igualdade de condições
V. EJC' apenas cumpra a lei, o Regimento. O Regi~
entre todos os componentes da Comissão, pormenta diz 10 minutos. Vamos ver se são 1O mique as perguntas do Deputado Lysâneas Maciel
nutos.
são de s_uma importância, quero adiantar ao Sr.
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Quinta-feira 19

O SR. PRESIDENlE (Câr:doso Alves)- A

Presidência vai~se ater estritamente ao Regimento
Interno, concedendo 1O minutos a cada parlamentar e 20 minutos ao Sr. Relator e dando a
última pergunta ao nobre Deputado Lysâneas Ma-

dei.
O Sr. Lysâneas Madei - Requeiro a V. _Ex"
os 1O minutos que o Regimento me concede.
O SR. PRESIDEI"ffE (Cardoso Alves) - A
Presidência tem que se dobrar à !e~ agora, Deputado. Eu pretendia que V. Ex" ficasse falanJ]o_,_em
homenagem a V. Ex~
O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Eu não preciso de homenagem, Sr. Presidente.

OSR.PRESIDENTE(CardõSoAlve.s)-Consulta a Comfssão sobre se se concede mais 1O
minutos ao Deputado Lysâneas Maciel. Aqueles
Srs. Congressistas...

O Sr. Gerson Peres -

Sr. Presidente, pela

ordem! É com relação à questão posta em votação.
O SR- PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Vamos perder mais algum tempo, então ...
O SR. GERSON PERES -

So~clto

que se

for para homenagear os Deputados e Senadores,

através da dilatação de prazo, eu, como um dos

poucos represent:mtes da Amazônia, porque o
problema do ClM1 está mais_ ligado_ à Amazônia
e não ao Rio de Janeiro, vou solicitar, requerer

à Mesa, que me conceda 5 hor_as para falar! ...
O SR.
- O Processo Penal estabelece que, esgotado o prazo, a parte pode requerer outro tempo e é exatamente o que está fazendo
o Deputado Lysâneas Maciel; ele está requerendo

novo prazo, mas se V. Ex" indefere, cabe_a consulta
ao Plenário.
O SR. PRESIDEN1E (Cardoso Alves)- Mas

é o que fiz. Aqueles Srs. SeiJ.adores e Deputados
que pretendem que se cumpra o Regimento no
sentido estrito, conservar-se-ão como se encontram; e os que não quiserem, levantem-se. (Pausa.) Vou conceder, então, mais 5 minutos ao D_eputado Lysâneas Maciel.
O SR. LYSÂNEi\S MAC[EL- Mais 5 minutos
por quê? Se a maíoria decidiU 1O?

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
V. Ex" tem que cumprir o Regimento. V. Ex" não
está aqui para ficar s_e_ preocupando em gradar
esse ou aquele parlamentar, desculpe-me.
a087 O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves) Vou inverter o processo para verificar a votação.
Os Srs. Congressistas que querem que se cumpra
o Regimento levantem-se. (Pausa.)
A Presidência, resolvendo de ofício, vai conceder mais 5 minutos ao nobre Deputado Lysãneas
Madel e vai começar a contá-los _agora. São 5
horas em ponto. Está correndo o tempo do nobre
Deputado Lysâneas Maciel.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL - Excelência, fiZ
tuna pergunta que, afmal de contas, não foi respondida completamente. Quero dizer também
que é claro que não está computada nesse tempo
a resposta, porque senão a resposta que é dada
consome o resto do tempo, está claro isso?

O _SR._ PRESlDEI'iTE___(Ça_rQoso Alves) -Tem
·

V~ EX' Os 5 minutos.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Mas é claro que
as respostas não estão compreendidas.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- O tempo de V. Ex• está correndo. V. Ex' terá 5 minutos
pãra petglintar.

O SR: LYSÃNEAS MAOEL - Então, aquela
pergunta que fiZ, qual foi exatarnente a_ ação do
CIMI junto às Comissões e Subcomissões para
laterar os textos constitucionais, e V. EX' já disse
que é uma análise do contexto geral do documento.
-

O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves) - Peço
ao nobre Deputado Lysâneas Maciel, em nome
dos companheiros da Comissão, do direito individual de cada um dos Congressistas e do seu
companheirismo, que formule em cinco minutos,
as perguntas que quiser formular.
O Sr. Lysâneas Maciel -Todas elas? Então
essa pergunta permanece e peço que não se apli·
que ao depoente as restrições que estão sendo
feitas ao interrogante quanto à matéria de tempo.
Na declaração de 9 de agosto, ainda na página
4, ê dito que o CiME admite que, a ser mantida
a redação dos artigos 424 e seguirltes do texto
do anteprojeto_ apresentado pela Comissão de Sistematiza!rão~ não ~te a menor pôssibilidade de
as reservas serem exploradas. Essas reservas são
as de minérios_ raros ou n.ão, o~ minerais em
geral existentes nas terras indígenas. E o o.bjetivo
confessado da campnha intemadonal é mantêlas inexploradas.
Com base em-que documento ·ou: declaraçã-o
afirma-se qUe o objetivo da campanha interna-ciona1, comandada pelo Conselho Mundial das
· Igrejas Cristãs e seguida pelo CIMI, é manter inexploradas as riquezas minerais existentes em terras
indígenas?
Estou citando O Eatado de S. Paulo, literal-~ ___
_ ~mente.
0 Estado de S. Paulo, ainda pág. 3:

"Pelo que se sabe, o ConselhO lndigerllsta
Missionário conta com 438 Deputados e Senadores a favor de suas proposições, a1ém
de esperar fazer chegar à Assembléia, até
o próximo dia 12, emenda popular com dezenas de milhares de assinaturas, destinadas
a dobrar a opinião dos Constituintes."
Cori1 Dãse-eni que levantamento afirma-se que
o CIMI conta com 438 Constituintes - que bom
se tivéssemos isso - a favor de suas proposições?
Quais oS Constituintes excluídos dessa conta,
·cOnSidefãâo o total de 559? Quais são as proposições do CIM1 que contariam com o apoio desses
438 Constituintes, especificamente?

O Estado não merece, nos documentos que
compulsamos, referência aJguma e acretidamos
entender por quê,"
Por que, no entender de O Estado de S. Paulo, não merece referência a1guma nos documentos compulsados? Quais são, especificamente, os
documentos compulsados pelo joma1? Que elementos tem o jornal para afirmar a autenticidade
desses documentos compulsados?
E; finalme~ie, Sr. Presidente- teria outras várias perguntas, mas vou~me curvar a essa resbi-
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ção, quando a intenção aqui era esclarecer toda
a verdade, e há até uma disposição multo saudável dos depoentes de irem até o fim, qU:e está
sendo coibida_ por uma gritaria aqui dentro. A
pergunta que faço é a seguinte: No entender do
eminente democrata"- provOu isso através dos
ános da dit:!-dura, não serviu, como muitos serviram· aqui, à ditadura - quem ê que se beneficia,
Dr. Júlio de Mesquita Neto, _se_essas terras forem
conservadas na mão dos índios? E quem lucraria
caso essas terras saíssem, no entender do depoente, da propriedade dos índios?
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- Na mi_nha opinião, nobre Deputado, quem se beneficiaria se essas terras continuassem nas mãos dos
ínQios? Primeiro, digo a V. Ex" o seguinte: tenhc
uma ligeira experiência sobre o problema dos ín
dios, porque estive nessa zona, não estudando,
mas passeando, e conheço os índios, também,
em outr_as regiões do País, fora dessa zona da
fronteira da Venezuela e da Colômbia; conheço
nã zona do Mato Grosso. A minha opinião pessoal
é que ê preciso levar a sério e haver uma política
realmente, para o índio, porque existe uma política
de gente se aproveitando dos índios. Essa é que
é a reaJidade.
Vejo, em todas as regiões em que estive inclusive estive com os Yanomamis, logo depois
dos primeiros contatos "deles com a civilização
branca. Estive lá por um convite, naquela época,
dO --srigadeiro Délio, que me fez ver toda a fronteira, para ver qual era o seu problema. A minha
impressão com:o leigo é que os Yanomamis, se
continuarem como estavam, naquele estado de
c:M1iiação- se é possível dizer que estavam nesse estado--::- não poderão sobreviver durante muito tempo, é uma raça em extinção. Essa é a impressão que tive corno leigo.
V. EX'~' pergunta- quem se beneficiaria, se os índios ficassem restritos nas partes das mineradoras, digamos, é isso? Acho- que quem se beneficiaria seriam os países concorrentes do Brasil lá
fora no problema dos minérios. É essa a minha
opinião. Estou convencido disso.-Acho que essas
reportagens devem ser bem lidas e bem pensadás: evidentemente, a reportagem tem intenção
de um debate para esclarecer e para se descobrir
um caminho inteligente para esse problema.
Quem se beneficiaria se os nossos minérios não
fossem explorados seriam os países concorrentes
nossos lá fora, que são, como dizemos nessas
reportagens, uns Tin's Brothers. V.~ deve saber
perfeitainente quem são os Tin's Brothers- são
os interessados que nossos minérios continuem
inexplorados para que os minérios deles possam
a1c_ançar aJtos preços e serem manípuJados lá fora, da maneira qUe eles bem entenderem, com
o Brasil fora dessa concorrência. Essa minha opi·
nião pessoal.

V. Ex'i' fez mais uma pergunta
cordo.

que rião me re-

O SR. LYSÂNEAS MACIEL - Fiz a pergunta
o porque V. S' declarou que ninguém melhor do
que o próprio índio teria condições de tomar decisões sobre o seu próprio território. Então, apenas
reformulo ...
O SR. JÚUQ DE MESQUITA NETO estou entendendo. Eu diss.e isso?

Não
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O SR. LYSÂNEAS MACIEL - No seu depoimento, está mencionado que deixem os índios
serem porta-vozes de seus próprios destinos. En-

tão, minha pergunta baseada nessa afirmação,
para ficar mais claro- V. _EX' não entendeu bem
- é que se V. Ex• considera que deixar o índio
em cantata com uma grãnde mineradora, suponhamos, a P~ranapanema, só para dar o exemplo,
ou com ·unta-multinacional, British-Petroleum ou

dessas que detêm 42% da prospecção no Brasil;
V. & acha que esse índio teria condições de
se defender e teria, realmente, autonomia ou seria
isso uma igualdade semelhante àquela que existia
na França, uma lei francesa que diz que "é proibido tanto ao rico, quanto ao pobre, furtar pão
e dormir embaixo da ponte"?
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -A Presi-

dência solicita ao nobre depoente que se atenha
com precisão a essa última pergunta_ do nobre
Constituinte Lysãneas Maciel.
O SR. JÚUO DE MESQU[[A NETO- Na mi- .

nha opinião, Deputado, quanto ao índio, devem
existir mineradoras que têm uma política - não
sei quais mineradoras, sei de uma; e aí digo com
toda franqueza, que a Paranapanema tem uma
política inteligente para com os índios.
Br vê, só na semana passada estiveram aqui,
no Congresso Nacional, vários índios defendendo
a posição que essa mineradOra tem em relação
a eles, se não me engano, são os índios tucanos
- não tenho certeza. Agata, ai; aCho que é uma
questão de interpretar e _cada um saber o que
acha que seria o futuro do índio: ou deixá-los
nas reservas - quer dizer, não, evidentemente,
essa coincidência tremenda que existe, de eles
ficarem sempre com reseiVas em cima dos nossos minérios- ou, então, uma política inteligente
de trazê-los para junto da nossa civilização. Aí
é uma questão de critérios e opiniões. É um debate que não chega nunca à unanimidade.
Agora, a impressão que tenho é que, se ·continuar a política que vige até hoje, os nossos índios
terão pouco tempo de vida. Às vezes é por culpa
da FUNAI, é claro, às vezes por culpa de algumas
mineradoras, não culpo todas, de maneira nenhuma O que não "existe" é o Governo assumir
uma política definitiva. Acho qt.ie _esse era o caminho, pois mesmo as reportagens que publicamos
o mostram, é o que digo em meu depoimento,
quem deveria tomar uma medida definitiva sobre
isso que denunciamos e depois de estudar verifi·
car se temos ou não razão, era o Gbvemo e aí
definir, realmente, o que seria essa política. Mas
nós sabemos o que são os nossos governos: _são
wn desastre cada um. Infelizmente, os governos
se _sucedem e nós temos,_ em geral, saudades
do que passou; ninguém vai me contar aqui o
que seja ditadura; nínguém vai me dizer o que
seja ditadura.
Eu acho isso: que infelizmente nós estamos
completamente desorientados em relação à política indígena e é necessário ter uma polítiCa defini·
da. Agora, que política é essa, V. Ex• vai achar
que deve-se entregar aos padres, outros que deve-se entregar...
O SR. LYSÂNEAS MACIEL - Eu não disse
isso!

v.

O SR.JÚUO DE MESQUrrA NETO -Eu digo

em geral. Agora, eu acho ·que como está não
pode continuar, de maneira nenhuma.

O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves) -Tem
e palavra o nobre Deputado Vasco Alves.
(lnteiVenç:ões fora do microfone)
O SR JUUO DE MESQUrfA NETO- Des-

culpe, Deputado! Acho- que V. ~_está ma1 informado; a nós não chegou essa resposta. Nós, inclusive tivemos a maior boa vontade. Se o Sr.
leu O Estado de S. Paulo - e, em seguida
a essas reportagens algum tempo depois, um curto espaço de tempo depois, o Dom Luciano fez
a resposta dele pelo O Estado de S. Paulo.
Foi o único jornal que deu na íntegra, nós demos
na íntegr~.

-o SR_ VASCO ALVES -

Não encaminharam?

O SR. JÚUO DE MESQUrfANETO- Não,
absolutamente! Há um engano nisso. Absoluta-

mente!
O SR. 'VASCO Al,.VES- O seu jornal, diante
da gravidade dos fatos, preocupou previamente
em ouvir o dMI e a CNBB...
O SR JÚUO DE MESQUrfA NETO- Porque

o CfMI e a CNBB não nos recebem mais,_ para
sua informação. Eles não recebem os repórteres
do O Estado de S. Paulo. Nós freqüentemente ...
O SR. VASCO AlVES- Previamente?
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- Não,

não, ~ndo de o O Estado de S. Paulo.
O SR. VAS_COALVES -Antes ·da publicação?
O SR JÚUO DE MESQUrfA NETO- Não.

não, depois da reportagem.
OSR VASCO ALVES-, E, antes?·
O.SR JÚUO DE MESQUrfÀ NETO~ Antes.

o que publicava o CIMI eu não sei muito, mas
o CNBB n6s senipre- publicamos. É só ver as
nossas coleçóes.
O SR. VASCO ALVES _:-:Foi num jornal que
teve um mapa publicado na edição de 15 de agos-

to.
O SR JÚUO DE MESQUITA NÊTO -Isso,

eu posso dizer ao Sr. que não sou obrigado a
responder como nosso...
_

O SR~ -VASCO. ALVEs -Porque o jOrnal Public::_o~

esse_mapa com aJteraçõ_es em relação ao
original que foi editado pelo CIMI.
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA-Absolutamente. V. EX' reconhecerá q~e o jornal es-

pecifiCa o_ que é de lavra 'dele no mapa, e o que
não é. Quer dizer, o leitor está suficientemente
esclarecido. Nós dizemos que as adições das
áreas são nossas. As adições das áreas minerais
são nossas. Está claro no mapa.

O SR. VASCO ALVES -Se ojomàl sabe que
esse mapa é encontrado à venda h~ mais de um
ãilo e que Vârios órgãos governaineOtais ,e instituições de ensino dispõem dele. O seu jornal sabe
disso?
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA-Não!

O SR. VASCO ALVES- Textualmente, na edição de 13 de agosto, o "Estadão"disse: "Os indios; o caminho para os minérios". Textos: "Fran
e os companheiros _do CIMl estariam também _explorando ininérios na Amazônia antecipando-se
a aprovação, que consideram certa dos, artigos
que tratam da questão no anteprojeto da Consti-
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tuição. "Pergunto: Com base que se afirma que
os membros do CIMI estariam explorando miné_rios na Amazôrria? Como se dá essa exploração?
Onde se situam os locais da exploração do CIMI?
O SR. JÚUO DE MESQUrfA NETO -

Isso

é um documento que nÓS temos, que é a Carta
do Brand ao Loebens. É aí que está, é um documento_ que os Srs. vtio ter.
O SR VASCO ALVES --Então a base é essa
carta?
O SR. OLIVEIROS DA SILVA.FERREIRA.:.__ t.
._.Q SR. VASCO ALVES--:- Em que sentido se

afirma que a exploração mineral realizada pelo
CIMI está se antecipando à aprovação do texto
pré-constitucional?
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA-Por-

que o texto pré-constitucional diz que os índios
--.:. e V, Ex" conhece melhor do qoe eu - que
os índios são donos da terra, que a pesquisa e
lavrã só poderá ser feita pela União se se comprovar que não há minério suficiente para o mercado interno. E - se V. ~ tiver em· Conta a
História recente de alguma relação de índios com
entidades religiosas -se V. EX' me permitir, eu
lerei o seguinte:
___
_ _ _
.
"A 9 de janeiro de 1986, na cidade de
Boa Vista, Território Federal de Roraima,
Bento Alfredo da Silva, tuxáua da maloca do
.Araçá, compareceu perante a Delegada do
Interior do Departamento de Polícia Judiçiária da Secretaria de Segurança Pública, e denunciou o Bispo Dom Aldo Mongelo por incitar os índios do Território e afastar-se dos
brãncos -e dÕ Governo, além de apresentar
projeto para a extração de minérios com o
aUXJ1io dos índios.''
"Diz o termo de declaração:
"Início de citação- ''Que o primeiro projeto, uma vaca para o índio, era assinado pelo
próprio Bispo Dom Aldo Mongelo e que,
quanto aos niinérios, todas as comunidades
deveriam trabalhar na garimpagem, entregando aos padres coordenadores todo o minério apurado." Fim da citação:'
O SR. VASCOALVES-=-ErlfãoV. Ex-confirma
que o CJMI explora minérios?
O SR.OUVEJROS DA SILVA FERREIRA-Não.

Eu digO a V. Ex!' que há uma denúncia registrada
num departamento público de que há uma exploração de minérios por parte de autoridades religiosas, primeiro; segundo, que a Carta de Brand ·a
Loebens fala na chegada de máquinas a Belém.
O SR. VASCOALVES-Con:siderandoa edição
de 29 de agosto, novo texto, que afirma que o
OMI é presidido por um bispo estrangeiro, eu
perguntei que-bispo é esse?
O SR. OUVEÍROS DA SILVA FERREIRA-

Dom Helder é naturalizado. A respeito do que
é estrangeiro ou o que não é estrangeiro,...
· O SR. VASCO AL\'ES- Naturalizado é estran-geiro? Isso é que quero _saber.
.

'ci SR. Oi.JVEIRÓS-DÁS!LVA FERREIRA- ... para muitos efeitos de todas as CartaS· Constitu-·
cionais que se elaboraram no Brasil, inclusive para
muitos efeitos desta Carta que está sendo elaborada, naturalizado não é brasileiro. Se a Consti-
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tuinte_ pode estabelecer que um _natwallz:ado não

é brasileiro capaz para exercer determinados cargos, qual é o_ crime que o Estado de S. Paulo
comete dizendo que um naturalizado não _é brasileiro?
-- --O SR. VASCO ALVES - É inconstitucional,

não é verdade.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRABom, então é uma Constituição que num artigo

pretende não estabelecer nenhuma discriminação e em outro estabelece uma discriminação
monstruosa!... V. ~ têm o privilégio absoluto
de não cometer crime con_stitucional. V. fri, como Constituintes, têm o privilégio absoluto de
colocarem o que bem entender e não ser crime
constitucional; os _l_e_igos intérpretes da Constitui-

ção, esses são
mente...

criminos~os.

Eu_ ®o entendo real-

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

Está

com a palavra o nobre Deputado Vasco Alves.
O SR. VASCO' ALVES- Com base em que
elemento o jornal afirma que o reconhecimento_
do caráter plurinacionaJ do Esta_do brasileiro implica o divislonlsmo?
O SR OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Eu

afirmo que implica o divislonfsmo;- primeiro por-que a respeito deste termo "plurinacíonal'', V. f r
poderá discutir comigo, e com os outrõS ilustres
cultores_ do Direito Constitudonarque estão nesta
sala, durante horas; se o termo "nação" é cientificamente estabelecido à luz, na ciência do Direito,
nas ciências sociais ou não, podemos discutir longamente e não chegar a uma conclusão positiva.
Mas eu diria que este termo...
O SR. VASCO ALVES-- üma pergunta, se
o Sr. me permite.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Pois

não.
O SR. VASCO~ALVES -

O Sr. sabe que o

Canadá reconhece~se como binacional? Que a
Espanha assegura iguais direitos a todos os povos
de Espinhã? Su~ o_ jorrial que também neste
País há divisão de corrente...
O SR OLIVEIROS DA_SiLVA FERREIRA -Eu

lembraria V. ~ em resposta, que eu não desejo
para o meu Governo, para o Governo do Estado
brasileiro, seja ele do PMDB, de qualquer Partido
que seja, a criação de uma situação, como a do
GeneraJ De Gaulle criou em Quebec: "Vwe la_ Que-bec librel" E se amanhã aparecer alguém aqui
e disser: "Vive a nação não sei quantas livre!",
o Sr. terá aqui uma grave crise. É necessário impedir que...
Ah! V Ex!' diz que nãol
Agora, eu sei que há nações que podemos dizer
se desta ou daquela maneira, mas V. Ex" vê o
problema que surge no Canadá, nos tribunais canadenses, e é isto uma das coisas que o CIMJ
estabelece na sua emenda, como V. Ext sabe muito bem: os índios terão o direito a se representar
na sua língua natal, na sua língua nativa no Congresso Nacional e nas cortes de Justiça - quer
dizer, o que se pretende é Inviabilizar o Estado
brasileiro.
O-SR VASCO ALVES isso injusto, não deve ...

Então V. Ex!' acha
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O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -A Presi-

território, me parece absolutamente desnecess,á·
rio pót"que nós levaríamos horas discutindo em
tomo dessa matéria.
A minha opinião pessoal é de que uma Repúblic<)_ Federativa Plurinacional "':'"':"_principalmente
nesse caso_em disCussão, quãrldo se eStabeleCeu
mais adiante que as nações jndígenas são pessoas jurídicas de. __ direito público interno constituídas por sociedades, comunidades, etc., me parece indiscutivelmente que isso na realidade implica a soberania restrita do Estado brasileiro sobre
parte do seu território. Parece-me que isso é indiscutível. que as emendas apresentadas pelos austriacos e pelo Conselho lndigenista Missionário
implicam- eSseiicialmente, e foram dessa forma
acolhidas pela Comissã_o de Sistematizàção, implicam o reconhecimento pelo E"stado brasileiro
de restrições Sobre parte do seu território nas
quais ele não poderia exercitar plenamente a sua
soberania.
A outra parte da questão, a meu ver, são as
reportagens publicadas pelo jornal O Estado de
S. Paulo após, inclusive, a apresentação dessas
emendas perante a Comissão de Sistematização.
É bom que se ftxe, que se diga, que fique claro
que as duas emendas foram apresentadas à Comissão de Sis.temª-tizaçãO e, ao contrário do que
aqui foi dito, foram acoJhidas, processadas, distri- buídas e posteriormente foram acolhidas. Só de-:
pois o Jornal O Estado de S. Paulo, com base
em denúncias que lhe chegaram às mãos, procurou estabelecer um vínculo entre aquilo que já
estava acolhido na Comissão de Sisteinatizaão
e os doCUmentos- que lhe chegaram às mãos.
Então são duas realidades. A primeira realidade
é o acolhimento, pela Comissão de SiStematização, das propostas do ClMI e da proposta dos
austriacos; a segunda realidade são as denúncias
do O Estado de S. Paulo. Então eu queria fazer
uma indagação simples e precisa ao Dr. Júlio
de Mesquita Neto sobre o assunto. Pergunto:__
Todas as reportagens do O Estado de S. Pau·
lo se basearam em -documentos de valor inestimável, de documento de valor indiscutível que
estão em poder de v. sf e que chegarão às mãos
desta CPI?
-· -

dência estranha que somente agora, depois da
argüição ·do nobre Deputado Vasco Alves, V. Ex'
extemporaneamente, tenha trazido a sua reclarriação. Assim sendo, a Presidência dá a palavra ao
nobre Senador Odacir Soares para que proceda
o seu interrogatório.

O SR. JÚLIO DE MESQUITA NETO- Exalamente o que eu já disse, Senador. Não os originais
porque nós vamos precisar deles, mas as cópias
xéi'Ox de todos os doçumentos que nó~ tivermos,
V. E# terão em mãos na próxima semana.

O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREJRA- Eu
acho isso atentatório à viabilidade do Estado! (Palmas.) Eu acho que uma nação, em que o Estado
é fraco, es111: nação não tem futuro, Deputado.
O SR. VASCO ALVES -Com base em que

documento, considerando a edição no dia 12 de
agosto, a declaração em que se afirma que o
C1MI se devota à defesa da exploração da cassiteritã da Malásia?
~~O SR.

OUVEIR.OS DA SILVA FERREIRA- Eu

responderei a V. Ex" nos mesmos termos em que
respondi ao nobre Deputado Lysâneas Maciei: por
indução. Por indução e pelo fato de haver um
documento falando nos Tins Brothers, os Irmãos do Estanho.
O SR. VASCO ALVES -----:- Diante da indução
eu ...
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Que
é o recurso que o Código de Processo Penal atribui ao juiz para julgar.
O SR. VASCO ALVES eu me dou por satisfeito.

Diante da. indução

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -Tem
a palavra o nobre...

·o SR. LYSÂNEAS MAtiEL- Sr. Presidente,
só queria lembrar que duas perguntas que eu
fiZ no meu tempo não foram respondidas.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

Eu

quero lembrar a V. EX' que há outros Senadores,
e oUtros Deputados que:.. O SR. LYSÂI'iEAS MACIEL- Eu só quero _dizer
que eu as fiz dentro do meu tempo...

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Numa
segunda rodada V. EX' faz mais alguma.

O SR.

LYSÁNEAS MACIEL -

Uma questão

de ordem, Sr. Presidente!
EU fiz várias perguntas, conforme decisão da
M_esa, e apenas a_ pergunta final foi respondida
J)eio ilUstre depoente.
·

O SR. ODACIR SOAR.ES -

Antes de formular

a minha -indagação ao depoente, eu desejava ftxar
alguns pontos rapidamente, que me parecem da
maior importância para o bom andamento dos
nOss_os_trabalhos nesta CPI.
Sobre o assunto, parece-me que existem duas
realidades palpáveis e concretas.
A primeira realidade são duas emendas: a primeira, apresentada pelos austríacos e aceita e
recebida pela Comissão de Sistematização - é
bom que se diga isso, apresentada pelos austríaCOS e aceita, e recebída, e processada pela ComisSão de Sistematização; e a segunda emenda, apresehtaâa pelo CIMI.
Nas duas emendas se estabelece que o Brasil
é uma República Federativa e Plurinacional. Discutir, a- eSSá altura, Se o cai'áter de plurinacionalidade concedido a um país implica a restrição
de sua soberania em partes determinadas do seu

O SR. ODACIR SOARES - Quer dizer que
todas __ as matérias elaboradas -e publicadas pelo
jomaJ O Estado de S. Paulo foram feitas sobre
documentos que eSi:ão em suas mãos, e que V.
& vai encaminhar a esta Comissão Parlamentar
de lnquérito por fotocópia autenticada?
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO - Exatamente! Além disso nós temos qutros documentos
que nós encaminharemos também que não foram usados naS reJ:iõrtã.gens, mas que, evidentemente, seiVem para esclarecer dúvidas que V. EX"
tiverem. E essas reportagens, além disso, eu ac:ho
que o importante nessas reportagens é mostrar
os fatos que elas trouxeram. Esses fatos completaram esses documentos. Na minha opinião, os
fatos que as r"epoitagen.S ri'lõStram são. mais importantes do que os documentos, porQue são de
uma lógica extrema Começam com esse doeu-

mento que é Diretrlz no 4, e acabam na emenda
proposta para a Constituinte- nossa. É a mesma
coisa. Isso vem lá de cima e chega aqui embaixo,
inclusive com o apoio dos austríacos, com aquele
documento que veio lá de fora, que são 50 mil
austríacos que assinaram esse documento. Eu
acho que é extremamente ilustrativo o que O Es·
tado mostra nesse sentido e chegaMse a essa
conclusão.
-O SR. ODACJR SOARES -As autoridádes reli~
giosas mencionadas nesses _documentos, elas
existem? São autoridades relíglosas que realmente exercem atividades? Os bispos, os assessores

do QMJ, que os_documentos mencionam, o Presidente do CIMI, são realmente pessoas cuja exis-tência tisica está comprovada?
O SR. JÚUO DE MESQUITÀ NETO O SR. ODACIR SOARES -

Exato!

Estou satisfeito.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (CardosO Alves)'-- Dou

a palavra ao nobre Senador Severo Gomes:
O SR. SEVERO GOMES -
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Dr. Júlio de Mes-

quita Neto, eu não pretendo fazer nenhumé't pergunta a respeito de documentos para reservar
para outro momento em que possamos tê-los
em mãos e__corretamente examiná-los. Quero fazer comentários e perguntas a respeito de questões que foram aqui colocadas no depoimento
do Dr. Júlio de Mesquita Neto, assim como nos
esclarecimentos do Prof. Oliveiras Ferreira.
Ero primeiro lugar, eu quero me referir ao fato
de o depoente argüir com uma eventual falta de
isenção minha, mesmo porque já fiz declarações
públicas de que n!o acreditava na autenticidade
dos documentos e, portanto, _quero apenas mostrar que nesta Casa a investigação a respeito desse
problema já se processa _há muito tempo, por
um grande número de parlamentares; e nós te-mos aqui o depoimento, o discurso de parlamentares que acreditam na autenticidade, mesmo
nessa Comissão, como daqueles que não acreditam.
Quero dar as razões pelas quais eu disse, e
continuo dizendo, que não acredito na autenticidade, porque tivemos o cuidado que, evidentemente, não teve o jornal, de ouvir as pessoas.
Nós tivemos aqui o depoimento de D. Luciano,
Presidente da CNBB, que enfaticamente acusou
a falsidade da carta, que não está as@ nada, apenas
datilografada, num documento que estava em
mãos desses, assim como o tal "digesto", realizado por uma tal Fundação Biblioteca do Desenvolvimento E__conômko do Brasil.
Quero dizer, nesta Casa há pésSOas que já investigaram, da mesma maneira quanto no caso
das "polonetas" se sentaram na Coinissão de Inquérito pessoas que acreditavam que_ realmente
havia a história das "polonetas", a fraude das "poIonetas" e que faziam parte da Comissão de Inquérito. A nossa Comissão de Inquérito quer é
comprovar, realmente, para muitos, a veracidade,
para outros, a falsidade dos documentos.
Muito mais importante para essa Comissão, iriicialmente, é a análise dos documentos, para depois podermos avançar com mais precisão.
Nos depoimentos que ouvimos, o Dr. Júlio de
Mesquita Neto mostrou um conhecimento dos
Yanomanis. Eu gostaria de perguntar se o Dr.
Júlio de Mesquita se lembra em que aldeia Yano-

man! esteve: ou se o seu c-onhecimento foi apenas
neste vôo proporcionado pelo brigadeiro?
O SR. J(fiJO DE-MESQUITÀ NETO- Estas

são as suas duas perguntas?
O SR. SEVERO GOMES - Não, não. Eu tenho
dez minutos para perguntar.
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO -

Está

certo. Estas duas são para ser respondidas agora?
O SR. SEVERO GOMES- Sim!
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO - A pri-

meira pergunta sua, Sr. Senador, eu acho estranho que V. Ex"" tenham tirado conclusões, como
V. Ex" disse, dos documentos, se os documentos
ainda vão ser' entregues. Eu acho isso curiosís-simo, Quec dizer, chegar a D. Luciano e dizer
que os documentos eram falsos, o Sr. insinuar
nos se os ãrõgos- na Folha de S. Paulo as suas
maldades contumazes, também, sem conhecer
os documentos. Eu acho estranhfssimo isso. E
quantos documentos são? V. Ex~ sabe, por acaso,
quantos nós vamos oferecer à Comissão?
O SR. SEVERO GOMES -Eu quero dizer que
primeiro; os que foram acusados de faJsidade são
a carta de A. Brand "digesto". s~gundo, que se
o documento é da C [MI e se _D. Luciano diz que
este documento não existe, eu acredito na idoneiR
dade de D. Luciano; então, para mim, existe uma
base bastante grande para este tipo de afirmação.
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- Eu acho

que o D. Luciano, eu também tenho todo respeito
por D. Luciano, eu acho que _ele está sendo mal-informado em todo esse caso. Se ele ouvisse o
meu depoimento, hoje, deixando bem claro as
.duas entidades que eu separei, e que o Deputado
LysãneasMaciel depois também pôs de lado uma
parte, eu acho que o D. Luciano também iria
repensar o que ele disse.
Agora, como v. Ex> disse que tem toda a conw
fiança no que D. Luciano disse, eu continuo afirmando que eu tenho toda a confiança no que
nós cüSsemos. São quatro documentos. D. Lucia·
no disse que apenas dois, a carta A Brand e
o "digesto" e há outros dois documentos mais.
E o D. Luciano não conhece os outros. Esta é
que é a realídade_. E além desses quatro, nós vamos oferecer outros documentos. Eu acho que
aí os Srs. podem tirar as con·~::Jusões que os Srs.
quiserem. E a função desta Comissão é tirar essas
conclusões. Inclusive, não quero instruir e exigir.
Eu estou aqui para expor o que nós temos e
qual é nossa intenção com isso.
Esta é a resposta à primeira pergunta.
A segunda pergunta de V. Ex'?
O SR. SEVERO GOMES_~ É com relação a

sua visita aos Yanomanis.
OSR. JÚUO DE MESQUITA NETO- Eu não

disse isso no. meu documento. O Sr. poderia ler
o meu relatório?
O SR. SEVERO GOMES exposição.

Está aqui, na sua

O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- Exatam~ote,

--Eu ciuero deixar a çoisa bem clara, eu não quero
confusões depois. E comum isso, confusões e
más interpretações. No meu documento eu não
f~o nisso-:- Eu falei aqui, quando eu expus uma
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reSposta a alguém aqui, eu acho que ao Deputado
Lysâneas Maciel, que me fez uma pergunta, que
eu estive lá há tempos, em várias regiões. E a
região dos Yanomanls, onde eu estive, é embaixo
do Pico dél Neblina. Eu disse, não sou um "expert"
nisso, que eu estive lá, e era a inauguração de
um pouso da FAB, lá, e nessa ocasião havia um
padre salesiano que era o responsável p~r eles
nesse momento. E foi aí que eu os conheci. Quer
-dizer., conheci-os assim de uma maneira amadorística, quase que turística. A impressão que eu
tive deles é que continuando no estado em que
eles estavam, a sobrevivência deles era uma coisa
extremamente precária. Já era uma raça que a
gente percebia em uma profunda decadência, pelo tipo fisico deles, pela maneira de eles se apres_entarem, por doenças que havia lá. Evidente-mente eu não conhecia todos os Yanomânis, tenho a impressão de que são mais de __.~ete mil
ou coisa parecida. Conheci um grupo que foi lá
para nos receber.
O SR LYSÂNEAS MAClEL (Fora do microfone.
lnaudtvel.)
O SR JÚUO .MESQUITA NE'TO - Inclusive
há um fato pitoresco nisso. Era um dos primeiros
contatos deles com os brancos. E todos eles tinham a camisa- do BRADESCO. Estavam todos
vestidos com a camisa do BRADEStO, já tinha
chegado lá.
O SR SEVERO GOMES - Entre as Tnforma·
ções do jornal há informação-de uma carta enviada por esse cidadão R. Nog~eira ao Padre Celso.
Como foi ele quem enviou e o Padre Celso rece-beu, ou o Padre Celso forneceu a carta, ou ele
ou interposta pessoa, quer dizer que, de certa
maneira, há uma ligação, mesmo que indireta,
entre o cidadão R. Nogueira e as informações
trazidas pelo jornal.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Per-

mite-me responder?
O SR. SEVERO GOMES -

Pois não!

O SR OLIVEIROS'DA SILVA FERREJRA- A

partir do princípio básico que V. Ex!' estabelece,
não haveria jamais vazamento de informações,
porque quem vaza a informação ou ê quem a
produz ou é quem a recebe, de acordo com o
seu princípio, quando há uma série de pessoas
que ficam no meio. Há pessoas que ficam no
meio. Não há fonte nem o recipiente. Se chegou
ao Padre Celso, é possível que na CNBB haja
vazamento,
O SR. SEVERO GOMES -

0 Dr. Júlio dÍz que

o ClJ\11 não recebe o jornal. O que nós recebemos
da informação do D. Luciano era exatamente o
contrário, quer dizer, que o jornal não ouviu o
CJMT antes da publicação, até para verificar se
tiÕha alguma coisa a dizer. De maneira que há
uma contradição ou no seu depoimento ou no
de D. Luciano.
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO __::_ Desculpe, Senador. Acho que aí não há contradição.
O que eu disse é o seguinte: erri seguida às nossas
reportagens, eles não nos receberam. Nem O
Estado nem o Jornal da Tarde.
O SR. SEVERO GOMES -

cado?

Depois de publi-
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O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO -

Depois

de publicado. Agora, quanto a D. Luciano, a prova
está no próprio O Estado. Nós publicamos a

íntegra da resposta dele em O Estado- praticamente uma página sobre o assunto que ele bem
entendesse com relação às nossas reportagens.
Tenho praticamente uma página de respostas de
D. Luciano. Em relação ao CIMI e mesmo à Pastoral, hoje em dia eles não rec:ebem um repórter
nosso, nem de o Estado, nem de o Jornal da
Tarde.
O SR. SEVE_RO GOMES - O Professor Olivei-

ras estranhou a, dimensão dos textos, hoje, da
Constituição, com relação à Constituição passada, naquilo que diz respeito às populações indígenas. Na Constituiçã_o d~_l967, quando a ela foi
enviado o anteprojeto, não haVia um singular arti-

go. Os tecnocratas que organizaram o"textó cOnstitucional...
O SR. OUVEIRAS DA SILVA FERREIRA- V.

Ex" deve saber, V. Ex" era Ministro.
O SR. SEVERO GOMES - Exatamen_te. Sei,
como todo o povo sabe, como a opinião pública
nacional sabe disso, como o povo da minha terra
sabe disso.
O SR. OLIVEIRO DA SILVA FERREIRA -

V.

Ex" estabeleceu um prazo para o CongresSo votar
uma Constituição?
O SR. SEVERO GOMES -

Exatamente. Todo

o mundo sabe disso, de maneira que ess"s referências que de_ vez em quando ocorrem, deixo
para responder aos meus eleitores do noss_o Estado.
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA -

Àqueles cassados_ V. Ex' também deveria urna
resposta.
O SR. OCTAVIO EÚSIO -Sr. Presidente. uma

questão de ordem. Solicito a V. EX' que exija do
Professor Oliveiras_ que respeite Deputados _e _Senadores aqui presentes. (Palmas.) Ele não tem
o direito de vir aqui, exaltar-se diante das perguntas que lhe são feitas. Estamos tratando-o, tanto
a ele como ao Dr. Júlio, com o maior respeito,
e exigimos que o mesmo respeito nós seja dado.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Sr.

Presidente, se, porventura, em algum momento,
algo foi entendido como desrespeito a esta Comissão, peço à Cõmissão desculpas. Eu quis apenas restabelecer os fatos históricos.
O SR. JÚLIO DE MESQUITA NETO -

Acho

que o Professor Oliveiras não desrespeitou de
maneira nenhuma esta Comissão. Eu o conheço
perfeitamente. Ele simplesmente foi veemente,
mas não foi desrespeitoso...
O SR. PRESIDENTE(Cardoso Alves) -A Presi-

dência, tomando a exigência do nobre Deputado
Octávio Elisio como uma solicitação, para que
ela solicite também, por sua vez, ao Professor
Oliveiras para que se atenha ao assunto.
O SR SEVERO GOMES=:::::....._o meu terriPo está
passando, Sr. Presidente.
Voltando ao que estava dizendo.
Naquela ocasião, foi suprimida qualquer referência ao problema dos tndios, seus direitos e
tudo mais. O processo foi restabelecido com uma
emenda de última hora. Por quê? Porque no Brasil

sempre houve forças políticas e económicas que
pensam em se apropriar das terras e dos direitos
dos índios. Essa é a história do genocídio brasileiro, desde o primeiro século. Então, o que ocorre
_hoje é que esta Constituição, nOs trabalhos que
se desenvolvem, há uma preocupação muito
grande, independentemente de não ter havido nenhum clamor, como reclamou o PJ:_ofessor Oliveiras, mas opiniõies importantes deSte País, cOmo
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Oência, como a_ CNBB, como as diferentes universidades do Brasil. É uma questão importante a defesa dos direitos indígenas.
Quero lembrar que a Constituição dispõe que
a exploração mineral, nas áreas indígenas, é privilégio da União. Seria muito estranho se se pudesse entender que a União é que vai guardar esses
--minérios para serem entregues no futuro a essas
forças imperialistas que estariam interessadas em
explorar o País.
A_extensão do texto constitucional diz respeito
à preocupação da Assembléia Nacional Constitui~te de evítar ou diminuir o continuado genocídiO dos índios brasileiros, que ocorreu desde
o primeiro dia em que por aqui pisaram os pés
dos brancos.
O Professor fez referência ao depoimento de
um índio de Roraima, acusando-o de estar a mando do Bispo de Roraima, para todas essas ques-tões que ilustram a mineração, a influência da
Igreja na região.
Gostaria de lembrar ao Professor, que tem um
__ pasSado de_deritis_ta sodal, de antropólogo...
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- An-

tropólogo, não.
O SR SEVERO GOMES -

... que é muito fácil

a qualquer pessoa que conheça os_indios saber
como eles podem ser manipulados. Em Roraima,
inclusive, os índios são presos pela Polícia. A Secretaria de Segurança tem a função de proteger
os· índios e deles extrair os depoimentos que bem
entende. S~, aqui, no Sul do País, onde bá o mínimo de capacidade de defesa à cidadania, sabemos que a Polícía consegue depoimentos, quanto
mais pegando índios em Roraima para prestar
depoimentos!
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- O tem-

po de V. Ex- está esgotado. Pediria a V. EX' que
conduísse,
O SR. SEVERO GOMES - Vou completar. ·o
Bispo foi processado V. Ex~ faz referência apenas
ao depoimento de um índio, que é uma peça
fundamental para esclarecer o comportamento
da Igreja. V. Ex", por acaso, tein Coil.hedmento
do processo, ou se o Bispo foi condenado?
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Não,

não tenho conhecimento.
O SR. SEVERO GOMES - Não considera estranho que, pegando o depoimento de um índio,
cotn os conhecimentos antropológicos que V. Ex~'
tem e, certamente, com as informações que ad~
.quiriu sobre essas áreas, porque foi a peça dirigente dessas publicações, um depoimento como
esse de um índio, num Estado ou numa Capital,
-onde os índios são presos para prestar depoimento, possa ter alguma valia?
O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA -

Agradeço a simpatia com que o nobre Senador

ac_olheu as minhas intervençPes ao seu re.q•,
tódo. Não levou absolutamente no sentido
orensa pessoal. Agradeço também as referên·de ordem pessoal.
_ ~--J;:~t~ depoimen~p não foi para fazer juízo
valor, e sim para dar um documento a m;c;~
_Comissã_o. Trata-se de um longo depoimento •
cuida de vários problemas, de um lado. DeoOI__
é necessário ver, nobre Senador, que eu nãotet
o poder requisitório, nem nós no O Estado
S. Paulo temos o poder requisitório e int::JI_;i<;;it•'
que tem uma CP!. Se trouxermos alguns elerr:
tos à oonsideraçãç d~ _y. Ex" é para que se
eles V. EJ.c<3- deddam se irão ou não investi.
A decisão é absolutamente de V. Ex"see saber~
Não estou pretendendo absolutamente ir:
minar esta ou aquela instituição. Respondi ,_
pJesmente a uma pergunta sobre quem se ber:
daria. Este depoimento é um indício sobre qc
--pode se beneficiar:. Cábera à Comissão di;:·~
se o depoimento é vá1ido ou não.
O §B: SEVERO GOMES - Com o privt~é
da União de mineraÇão naS áreas indígenas?-0 SR: OLJVEIROS DA SILVA FERREIRA

pryviiégio é da União, e V. EX' concordará CüiT
que se trata de um privilégio restrito, um pl'i\oi~.~
que no texto do anteprojeto sistematizado é ,

trito:

·-,o

--

-

Art. 427 do sistematizado:
-·~A pesquisa, a lavra oa a exploração
minério_s e o aproveitamento dos poten.de energia hidráulica em terras indígenas
mente poderão ser desenvolvidos como
vilégio da União..:·- S_e o texto parasse a·
eu concordaria inteiramente com V. Ex", ,
o texto continua:

...-:.no caSO'de o- eXíg"ir o interesse
dona! e de inexistirem reservas conhe'=~
e suficientes para o cOnsumo interno e êi<-:
ráveis em outra parte do território nacior:
O fulcro da nossa preocupação é a palavra
temo, porque se o mercado externo estiver d<"
tário a União não poderá explorar.
O SR. SEVERO GOMES - . Desde que

c

do interess.e da União em julgar...
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA-;

a Constituição proíbe, este texto proíbe._
O SR. SEVERO GOMES- Privilégio da Uo

e do interesse da União.
OSR.OUVEJROSDASILVAFERREIRA-E

de que e "no caso de o exigir o interesse nack
e de inexistirem- r-eserVaS-ç-onhecidas e syficie,
para o consumo interno" ... Não é o_ priviléQic
-União que as reportagens contestavam- e pc
riam: fazê-lo deótro da linha tradic;ional àe O F
do de S~ Paulo. O que causou estranheUJ
-o restritivo; é um privilégio restrito. lsso _nos <
sou estranheza.
Era o que tinha a_dizer a

y. ~

O SR. PRESIDENTE (Çarooso Alves) -

a palavra o nobre Senador Pompeu de
O SR. POMPEU DE SOUSA -

C

Seus_:~~

Sr. Preside,

seja-me lk:ito começar louvando o _comportatT.
to desta Presidência na condução dos trabal_la isenção e a- correÇâo com que V. ~Vem co(,.
zindo -os trabalhos desta Comissão,
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Em segundo lugar, quero dizer que abdicarei
da competência de interrogar o ilustre depoente,
ilustre jornalista, Diretor de O Estado de S. Pau
lo, Júlio de Mesquita Neto, por motivos que, em
seguida, exporei, dizendo, também, do maior respeito e admiração que sempre tive por aquela
instituição, que é O Estado de S. Paulo, a que
me ligam, no passado remoto, e no passado menos remoto, acontecimentos e participações comuns.
Com o pai do ilustre depoente, meu saudoso
amigo Júlio de Mesquita Ftlho, participei da luta
R

pela derrubada do Estado Novo. Já na gestão
atual, acompanhei a resistência heróica e a denúnica implfcita e até explicita contra a censura do
Estado Novfssimo que nos infell.citou por 20 anos

e 11 meses.
Dispensar-me-eí de fazer interrogatório, neste
momento porque verifico que seria em pura perda, porque, na verdade, o que tem discutido, aqui,
são as reportagens.
Louvo, também, a metodologia que esta Comissão adotou de ouvir em primeiro lugar os acusadores, as acusações, para examinar a sua procedência ou não, o que não aconteceu na Comissão de que ontem participei, a Cõmissão das Irregularidades nas Concessões de Rádio e Televisão
quando ouvimos primeiro os acusados, sem nenhuma acusação.
Mas, Sr. Presidente, reservo-me para ler os documentos que estão aqui
prometidos e não foram produzidos ainda, porque, por enquanto, o que temos são apenas reportagens. Pelo que verifico dos depoimentos do ilustre jornalista Júlio de Mesquita Neto e do seu
eminente e respeitoso alter ego, o Prof. Oliveiras,
e dessas reportagens há muito menos realismo
do que impressionlsn1o e expressionismo. Estamos caindo no domínio da arte, saindo do dominio da realidade para o domlnio da arte, e esse
domínio é um tanto kafkiano, que até já nos levou
à Terceira Internacional Sovfétíca a"té ao lU Reich.
De modo que caímos um pouco no domínio do
Kafka. Sou um Senador empenhado em apurar
a verdade das acusações feitas ao CIMI e não
participo, propriamente, de obras de ficção, sou
um leitor do Kafka, mas não adoto, como Sena-:!.or, como nunca a dotei como jornalista, um comiJOrtamento kafkiano. Mesmo porque no depoimento de S.Sa., o primeiro depoente, não o seu
:-...:ter ego respeitoso e eminente, chegou a fazer
~rmações que me deixaram estarrecido diante,
•!imeiro, da sua espantosa capacidade como an•opólogo. Enquanto o Professor Oliveiras con:::sta, recusa o título de antropólogo, que lhe con,:.riu brilhantemente o Senador Severo Gomes,
• seu eminente chefe, o Diretor responsável assu''e esse titulo, quando a um simples olhar ele
'!::rificou qtie os Yanomânls estão em extinção.
;e se deixar os Yanomanis entregues a si mesuos, a sua cultura tradicional se extingue. É pre~i~o que sejam administrados, não pelos orgãos
-,róprios, seja da União, seja da Igreja. E aínd.:t
nais, S. Sa. me deixa mais preocupado com os
.-iiérios de julgamento que trouxe para aqui,
1uando disse_ que deixar o~ índios sob a influência
l;:o Igreja, de uma instituição da maior repeita•ilidade como a CNBB,- junto com a qual lutanos; nós e O Estado de S. Paulo, ao lado de
Jom Aloísio, ao lado de Dom Ivo, ao lado de
lOm Luciano; em defesa da soberania deste Pais,
;yl defesa da dignidade do homem brasileiro,

e

que luta contra o autoritarismo e o obscurantismo
neste País, a Igreja que tem tantos títulos de defesa
do homem brasileiro, da defesa da nacionalidade,
da dignidade e da soberania do Brasil, - V. Sa.
diz que deixar índios, os pobres índios entregues
à influência de um órgão da CNBB, que é o Conselho Jndl'genista Missionário, é realmente deixálos entregues á extinção, porque a conduta inteJigente que S. Sa. observou na área, a única conduta inteligente foi a de uma mineradora, que
qualificou de inteligente rea1mente. Provavelmente, a conduta da CNBB não é_ suficientemente
inteligente. Entre a conduta de um órgão da maior
respeitabilidade e sem nenhuma vinculação com
qualquer interesse subalterno, com qualquer interesse de ordem pragamática, de ordem material,
qualquer interesse que importe em veracidade,
e a conduta de uma companhia, por mais respeitável que seja, que tein os seus interesses materiais acima dos interesses espfrituais, eu prefiro
ficar com aquela que defende os interesse espirituais, mesmo porque esta nós conhecemos muito
bem. Eu a conheço muito bem e estou certo
de que_ o pai do depoente e o próprio depoente
deveriam conhecer muito bem na luta comum
que travamos pela dignidade dos brasileiros e a
dignidade do Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Depoente e Sr. Súbdepoente.

O SR. OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA- Sr.
Presidente, se a mim fot solicitado que respeitasse
a Comissão, eu ~reio...

O SR. POMPEU DE-SoUSA ,:__ Não, eu estou
tratando V. s~ com o maior respeito, com todos
os-a:djetivos e q_ualtficativos os mais dignificantes.
Se V, s~ não aceita ser "sub" em relaç!o ao diretor,
eu retiro o sub e digo alter ego do depoente.

O _SR. OLAvO PIREs - Nobre Senador Pompeu de Sousa, permite V. Ex" um aparte?
O SR POMPEU DE SOUSA- Tenho apenas
1O minutos e não posso conceder apartes...
O SR. OLAVóPIRES-Ma-s é um aparte rápido,
Senador.
OSR.POMPEUDESOOSA-Concedooaparte, pedindo seja descontado do meu tempo.
O SR OLAVO PIRES -Eu perguntaria ao Senador Pompeu de Sousa, de quem tenho o privilégio de ser amigo pessoal e muito admiro, se S.
EX' conhece a Amazôni_a_pessoalmente.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Não! Não conheço, não. Mas, estou ju?tame_nte dizendo que
não vou fazer interrogatório.

O SR. O!AVO PIRES - O Senador já esteve
em Rondônia, no_ Acre, na AnJazônia, em Roraima,
algwna vez? --

OSR POMPEU DE SOUSA-Permita-me responder às duas perguntas de uma vez?

O SR OlAVO PIRES - Pois não, Senador.
O SR POMPEU DE SOUSA -- Da An1azônia,
conheço Manaus, Bela Vista e Belém .

O SR. OLAVO PIRES - É Boa Vista, Senador.

O SR POMPEU DE SOUSA -

E Boa

Vista,

me desculpe.

O SR. O!AVO PIRES - V. Ex' demonstra o
seu pouco esclarecimento em relação à amazônia.
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O SR. POMPEU DE SOUSA- Meu caro Senador, permita-me dar a resposta a V. Ex~? Eu não
conheço a Amazônia que V. EX' representa.
Conheço a CNBB, mas não conheço a Parana~
panema, como não conheço nenhuma mineradera, não defendo interesses de mineradoras.
O SR. OLAVO PIRES -

Mas eu também não!

O SR. POMPEU DE SOUSA- Não estou dizendo que V. Ex" defende. Pelo amor de Deus! Tudo
o que eu digo é mal interpretado. Estou falando
com o maior respeito a todos _os companheiros.
O SR. OLAVO PIRES -- NObre Senador, eu
queria apenas de~r claro aqui...

O SR. POMPEU DE SOUSA - V. Ex- me permite concluir, meu -ccm:>-senador Olavo Pires?
Espero, Sr. Presidente, que as acusações sejam
concretizadas através da documentação; que essa
documentação venha realmente à nossa Comissão e nós possamos examiná-la à luz da realidade,
e não nos impress[onismos, expressionismos e
induções Porque senão acaberemos não numa
Comissão Parlamentar de Inquérito, mas num
parto induzido. Muito obrigado, mas que a bancada do Distrito Federal tem uma reuniao agora.

O SR O!AVO PIRES- Senador...
O SR: JÚUO DE MESQ(lrrA NETO - Não,
eu acho que V. Ex~ evidentemente, ouviu as minhas opiniões, opiniões do Oliveiras.~

O SR POMPEU DE SOUSA- (inaudível)
O SR. JÚUO DE MESOOJTA NETO -Não!
Acho que V. Ex" fez algumas confusões. Primeiro,
o Oliveiras não_ aceitou o _título de antropólogo
que o nobre Senador Severo Gomes lhe deu e
eu, contando o episódio dos yanomâmis, também
não tentei passar como antrópologo. E V. Ex~ confundiu também, quando disse que falei da Parapanema. _É verdad~, falei da Paranapanema, e V.
EX' disse que naquela região era a Paranaparlema.
Não, de maneira nenhuma eu afirmei isso; não
afirmei que era a Paranapanema com os Yanomãnis. Era a Política inteligente...
(Intervenção fora do microfone.)

O SR. JÚUO DE MESQUfTA NETO- V. Exestá querendo induzir, mas não aceito a sua indução: Precisa ficar bem claro que não tem nada
a ver Paranapanema com Yanomânis. Eu falei
Paranapanema como uma política inteligente que
eJ_a tinha, não falei de outras inclusive; uma política
inteligente. Isso é bom para V. Ex!', que gosta de
confusão. Eu gosto de coisas claras. Falei na Paranapanema em relação aos índios tucanos - e
ainda pus uma ressalva, porque não tenho certeza,
mas tenho quase certeza que eram os índios tuca-

nos.
V. EX' falouAna Igreja ...

O SR. LYSANEAS MAOEL- Permita-me esclarecer a V. Ex' que aos índios tucanos a Paranapanema ofereceu inicialmente uma participação

de40% ...
- O SR. JÚUO DE MESQUfTA NETO -

Pelo

menos foi um caminho que foi aberto, uma vez
que era wna selva; foi um túnel, porque houve
uma luz nisso.
- _V._~ também a rumou, lembrando dos tempos
saudosos de meu pai e da sua posição. Acho
que o que acontece em relação à igreja - o
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Sr. fez as suas ironias, com a CNBB -

é que

hoje em dia há várias igrejas e cada um escolhe
a sua, infelizmente. Quando V. EJcf fala na nossa
atitude, o Estado sempre foi o músico e nunca

dançarino. Quando se é músico os outros dan~
çarn, e V. Ex' não. Acontece que àquela época,
quando V. EX' falou sobre isso para mostrar o
que era e como as coisas mudam- esse depoente, V. Ex" estava falando do seu alter-ego ou viceversa, esse_ depoente era preso pelo regime Vargas, V. Ex" vê corno as coisas mudam e con1o
a religião e a Igreja mudaram...
DE SOQSA -

0 SR. POMPEU

E ~u também ...

O SR. JÚUO DE MESQUITA FIUiO- O Sr.

fique com o seu riso mas me deixe acabar. Este
depoente que aqui está, humildemente, prestando

o seu depoimento foi preso pela polícia do Sr.
Getúlio Vargas, posto no cárcere e fichado como
comunista e tudo isso é a História do País. V.
Ex!' precisava saber bem das coisas antes de pasw
sar por cima delas e de fazer jogos de pa1avras
corno gosta V. Ex- Naquela época, é verdade que
estávamos com a Igreja, lutávamos pelos mesmos
prindpios, queríamos o fim ·da ditadura e depois
disso continuamos, inclusive durante esses 20
anos de regime totalitário que tivemos, continuamos unidos. D. Paulo Evaristo AmS várias vezeS
foi à redação de o Estado de S. Paulo pedir
o nosso auxl1io para interferir, porque eles não
tinham coragem de fazê-lo, na soltura de estudantes, para lutarmos contra a tonura, iam nos contar
o de elas aconteciam.
UM SR. PARLAMENTAR (fora do microfone.
Inaudível)... Precisavam dividir com ó Estado!
O SR JÚUO DE MESQUITA NETO -

E'><ata-

mente! Mas é bom que a imagem do Estado
continue, porque o Senhor quis fazer graça com
a imagem dele.
Isto continuou até agora e, hoje em dia, o que
acontece? Evidenlemente há _uma parte da Igreja
que pensa de uma maneira, mesmo na questão
dos índios e dos minérios há uma parte da Igreja
que estâ contra a CNBB: _e _contra o CIMI, é o
óbvio. O que acho lastimável, e que todos sabem,
é que o CIMI - devido, não sei, não conheço
os padres brasileiros no OMJ, conheço os estrangeiros, não sou nacionalista extremado, sou nacionalista esclarecido, se é esse o termo que se
pode usar, e acho que um nacionalismo sério
não pode aceitar que se separem os nossos índios
para que padres estrangeiros fiquem em tomo
deles fazendo a catequese que bem entenderem.
Era o que queria dizer.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Sr.

Presidente, fui chamado à colação de maneira
irónica. Posso ter dõis minUtos pára a resp-osta?
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Darei
dois minutos para V. Ex!' responder.
OSR.OLIVEIR.OSDASILVAFERREIRA-Mui-

to obrigado.
O SR. RELt\TOR (Ronan Tito) -Sr. Presidente_,
peço a pa1avra pata uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -Tem
a palavra o nobre Relator.
O SR. RElATOR (Ronan Tito) -Sr. Presidente,
diversas vezes chegam aqui parlamentares, DepuR
tados e Senadores, que têm direito a assento no

plenário, e que às vezes não podem se acomodar
porque algumas pessoas estão ocupando os lugares. Peço a V. Ex" que solicite que seja desocupada
uma poltrona para que o nobre Constituinte Max
Rosenmann do Paraná possa sentar-se, como é
de praxe, e do Regimento dessa Casa.
O SR. POMPEU DE SOUSA- QueJia me reti- .

rar porque tenho uma reunião da Bançada, mas
õuvirei...
O SR. PRESIDENTE __(Cardoso A1ves) - Há
urna poltrona desocupada na primeira fila.
Com a palavra o nobre Constituinte, Vice-Presidente desta Comissão, Ricardo Fiuza.
O SR OLIVEIROS DA SILVA FERREIRA- Sr.

Presidente, V. Ex' me havia concedido dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

Per-

dão. Tem-v. EX" a pa1avra.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

la-me retirar,

mas ficarei para ouvi-lo, não tive nenhuma inten·
ç:ào Irânica com V. Ex", eu usei qualificativos os
mais honrosos.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Em-

bora um psicólogo não concorde com o- alter-ego,
direi a este propósito que me orgu1ho de ter 35
anos de serviços nesta Casa.
Com relação à ficção gostaria de dizer aos Senhores, e de trazer ao conhecimento do Sr. Presidente, dois fatos que não são ficção. Um é sobre
telex expedido na Câmara Federal, no dia 10 de
setembro, ~o O Estado de S. Paulo, assinado
pelo Mozarildo Cavalcanti: "Quero hipotecar total
e irrestrlto apoio à postura adotada pelo prestigioso jornal O Estado de S. Paulo a denunciar
a ação de entidades an:tinaclonais". Não só o OMI,
mas outras entidades como a CCPY, Comissão
pãtâ Criação do Parque Yanomami, estão de há
muito engajadas no trabalho de se unir à Nação
brasileira, objetivando gaiantir para seus patrocinadores a possibilidade de negociar futuramente
com as nações índigenas a exploração das riquíssimas jazidas minerais e adredemente enquadradas dentro das áreas que a FUNAI, no passado
e sobre pressão, naquelas entidades, denominou
como pretendidas para reservas indígenas.
A Sr'- Cláudia Angelo Dark, suíça, e o religioso
Carlos Zanquín~ italiano, são os comandantes
dessa misteriosa CCPY que atualmente atua livremente na área Yanomami.
Tenho denunciado desde de 1983, da Tribuna
da Câmara dos Deputados a ação dessas entidades, inclusive a experimentação de uma vacina
contr@ __ malJ!da realizada pela CCPY e a Organização estr:aDgeira Medicine du Monde.
Sinto também, Sr. Presidente, tranS<::revo parte
de discurso proferido pelo Deputado Erasmo Dias
na Assembléia Legislativa de_ São Paulo; "Na época em que visitamos a Amazônia, como Deputado, Presidente da Comissão de Segurança do
Cõn.gresso Nacional, pudemos verificar que de
26 Bispos, 19, eram estrangeiros, não conheciam
nem a língua portuguesa e doutrinavam a AmaZÔnia".
Aliás agora me ocorre- estou citando o Deputado Erasmo Dias - um fato muito interessante:
era então Comandante da Amazônia o General
Leônidas Pires GonÇalves, qu~ em uma palestra
reservada comigo perguntou: "Erasmo, você não
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poderia me ajudar a apresentar um projeto eh
lei no Congresso, nacionalizando os bispos, por
que não podemos mais agüentar os bispOs e~
trangeiros na Amazônia que querem internacior,:lizá;-Ja". Fim de citação_,
Isso, creio, não é ficção ..
O SR. POMPEU DE SOUSA- Como se trato•

de uma resposta a mim, quero dizer apenas qt.:.
oUVi pacientemente a resposta, mas peço licenç:para retirarwme porque tenho uma reunião da JTl
nha Bancada. E saio edificado pela citação c!
fonte do Sr._Erasmo Dias. Muito obrigado.
O SR. OL!VEIROS DA SILVA FERREIRA- N>•

é do General Leôni4as Pires Go_nçalves.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) - Co.
a palavra o nobre Deputado Ricardo Fiuza.
O SR. RICARDO AUlA - Sr. Presidente, ~
Relator, Srs. Senadores, Srs. Deputados, minh'
Sr" e meu Srs., Sr:-Depoente:
Acho que o mais prudente, nesta oportuPJda•:
seria realmente deixar para entrar na questão ct:l
trai tão logo_ a Comissão receb.;I os document<
e proceda à sua análise.
Essa questão é sempre tratada com extrerr
emocionalismo, as peSSõas que desejam iseDt'
mente esc:l~e:ce.r .a_ verdade são jogadas coni ·
a Igreja ou contra os índios. É um paradoxo. Et
País é realmente paradoxaL Hoje se vêe-m Uff
parcela ponderável dos Parlamentares preocup.
dos, de antemão, em provar que não há desej<
de internacionalização da Amazônia.
Não tenho ponto de vista firrilado, tenho ~ü
um profundo respeito pelo jornal O Estado ·S. Paulo, pela seriedade e sobriedade com '1'
sempre tratou todos os temas e tenho cert;:o
de que o Dr. Júlio de Mesquita 11ão iria <:OiT
o risco de se _expor, perante a Nação, com do~.
mentes que fossem ÇJ.pócrifos e, nesse caso, !
va_nto a primeira grande dúvida.
Dei-rrie ao trabalho de colecionar todas as t
portagens que saíram e tudo 9- que se pass•
na comissão que tratou das Minorias,. a resp~'>i
do problema indigena, para não vir aqui (f~;:
falação em _assunto QLte não cQnhecesse..
Mas, causa-me _estranheza e espécie:o fato i!.
coincidências _existente_s_emJ,re_a_S linhas fi1osófi,doutrinári~s. as diretrizes, melhOr dizendo, desE
documentos cuja confirm.ação será feita e fi_!•
o que se passou posteriormente.
Peguei o depoimento do Bispo Dom Ed~·.
Krausel\er - está. aqui o depoimento, as lin~
básicas e as recomendações. Logo depois pegt_
o documento do Omi a respeito dlsso e, Jo~
depois, as propostas que foram apresentac!
àquela comissão, cópia textual.
Acho natura1 e legítimo que a Igreja faça o S·
Jobby, como todos os setores de sociedade,
vem fazer democraticamente, nesta_ hora, de '
boração da Constituinte. CauSa arrepio, às vez.
a alguns setores, por exemplo, quando se u-,de militares qUe vêm ao Congresso e fi.can:t toC.
arrepiados; mas, acho que tanto os militare& COf
a Igreja devem vir pelos_canais democráticos f,.:,.
a sua pressão, dar a sua opinião, influir nos s.:
destinos.
Uma coisa que me caus_a espécie, exatame1
porque peguei todos osAn"is da-Conferênda i
cional dos Bispos do Brasil. A 24~ Conferên·
está assim, todas as linhas são exatamente
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acordo com o que foi apresentado na comissão,
e se falava nesse documento.
Importa salientar que a sobrevivência dos povos

indígenas não é apenas litil"a preocupação nadona!, mas de interesse de toda a Humanidade. As
minorias étnicas não são propriedades dos Estados nacionais que lhe impuseram fronteiras antes

inexistentes etc.
A autodeterminação dos povos indígenas com-

preendida como reconhecimento de organizações a nível tribal e nacional, perante a sociedade,
igualmente, reconhecimento de que a sociedade
brasileira é pluriétnlca e plurinacipnaL
Fico abisni.ado quaildo vejo algUI1S- COmpa-

nheiros citando, como exemplo, o pais basco,
desejando para nós um país basco, quando o
grande orgulho nacional foi o de ser sempre uma
língua, uma unidade, do Oiapoque ao Chuí, e,
hoje, vejo as situações invertendo-se completamente.
Esses documentos casam~~-"eXatamente com
a linha do Cimi, da CNBB e das propostas que
foram apresentadas na Comissão do lndio.
Não estou faiendo juízo de valores, e -nem quero
bater boca, nem quero baixar o nível e nem o
tratamento, nem recebo, mas não quero ser leviano: vamos analisar os documentos.
Vi em uma reportaQem onde a CNBB diz qu-e
os documentos são falsos.. OCa, o ónus da -prova
é do jornal O Estado de S. Paulo; publicou
e vai entregar os documentos. Por que a CNBB,
que tem a certeza de qu_e os _documentos são
falsos, não entrou com as medidas judiciais competentes? Diz a CNBB, textüalmente: "aguardará
as matérias posteriores, anunciadas no O Estado
para proceder ao seu exame e tomar as providências cabíveis- 15 de agosto.
Esse tipo de coisas é que raz" c6in que dei.'<emos
o emodonalismo de lado para penetrarmos numa
questão. Estamos aqui para defender a causa indígena. Inclusive, nessa tal súmula, cujo nome é
"Digesto", que dizefn que é falso, tem um padre
-tenho cópia desse "Digesto"- da CNBB, que
houve uma hora em que se revoltou e se retirou.
Disse: não! A minha questão é com a salvação,
me retiro; quando estavam dizendo exatamente
coisas que vamos diier aqui na comissão, documentos que estão chegando a todos os Companheiros, inclusive a mim também, dos dez produtores de estanho do mundo, que estão apavorados com a demissão de mais de cem mil trabalhadores--da Malásia, e que dizem que o Brasil,
temporariamente na posse da Amazônia, não
quer reconhecer que a Amazônia é um monumento da Humanidade, e que se trata de deixar
e~s riquez~s sem serem expl_oradas, para que
a Europa, já exaurida, não tenha a concorrência
brasileira.- Assim, creio que a questão é fundamentalmente de segurança, de nacio!1al!~ade. Se a política
indigenista está certa ou errada, naturalmente, vai
ser debatida nesta Comissão. Mas 6 tema C:éritral
é o de se saber se, inocente ou propositadamente,
estamos, através de alguns_ organismos, ligados
à CNBB, - porque o CIMI não é a CNBB, mas
um organismo ligado à CNBB, e, segundo consta,
há desentendimento entre D. Luciano, que é uma
das meJhores cabeças deste País, homem serlissimo, e o OMI. Se este, porventura, e esses bispos
estrangeiros estão sendo manipulados. Peguei a
legislação a respeito de missionários, e· é a mais
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abrangente do mundo. Ouaiquer cidadão, mineradar, em qualquer Malásia dessas da vida, pode
fundar uma igreja da revelação, dos penúltimos
dias, porque tem dos últimos,- e mandar para cá
um sujeito ·com ·um contador Jeiser etc. Esse
é o nosso objetivo. Agora. por que aCNBB e o
CIMI nãq _acionaram o O Estado de S. Paulo
ainda? O Jornal O Estado de S. P8ulo apresentou as. provas. Disse-se: são falsas. Eles têm
que provar que são. Se não provar, oS documentos não são falsos.
Um ponto fundamental, sobre nação indígena,
sobre o qual hâ uma aberração total, são pessoas
juridicas de direito público interno; fica caracterizada a tese da soberania irresbita, pois estabe-lece a existência de uma parte do território habitada por um grupo isolado do restante da Nação
brasile_ira, possuidor de bens materiais exclusivos,
sem que, aos mesmos, o Brasil possa ter acesso.
Então, vãffiõs supor que, amanhã, haja um movimento de libertação na Nação Yanomani,- inclusiv_e, istO nãó é só conosco; há os documentos
da VenezUela.
OutrO aspecto extremamente estranho é o de
que as reseJVas indígenas só têm crescido em
cima de áreas de minérios e, principalmente, de
minérios estratégicos. Isto é fantástico! Essas dúvidas é que_ precisamos esclarecer, para sabermos,
esse maniqueísmo ridículo, sem a preocupação -de levar os outros ao ridículo, piadinhas,
porquê-não levam a coisa alguma, a não ser a
uma posição teatral. Vejo reservas indígenas; aqui,
com 24.375 hectares, por índio, incluindo mulheres e criãilças; Oütfã com 17.000; outra, com
11.000; outra, com 6.000; outra, com 4.800; outra,
7.900; outra, com 2.900; dois mil centO e tantOs
hectares per caplta, incluindo velhos e crianças.
Assim~ vamos ver onde está a distorção.
É fantástiCo! Peguei aquele mapa do Jonal O
Estado de S. Paulo, ampliei-o e estudei em cima
dele; é fantástico que todas as propostas de ampliação das áreas indígenas estão sendo em cima
da área de minérios.
A nós todos, de todos os Partidos, cabe verificar
isto; quais- são- essas intenções.
Pergunto -aO Dr. Júlio Mesquita -aliás, ainda
me resta alguns minutos- se o Jornal O Estado
de S. Paulo tem notícia, por acaso, de alguma
medida judiclal por conta do CIMI ou da CNBB?

sem

O DR. JÚLIO DE MESQUITA NETO- Nenhu-

ma. Absolutamente nenhuma, até hoje.

--o-sR. RICARDO FTUZA- É extremamente estfãfiho que se falsifique um documento, acusando
uma pessoa, e ela não entre no Judiciário. Isso
é uma coisa na qual a CNBB está mal colocada;
estou citando fatos. Fico preocupado, também
onde a CNBB defende a intocabilidade das riquezas minerais, se ela está sentindo - não estou
dizendo que ela esteja fazendo propositadamente
- que ela está indo de encontro, exatamente
à -Assoclation of Tin's Brothers produtora de
estanho.
Teria uma S€ríe de P~rguntas que seriam cansaM
tivas para a ComisSãO, porque essas voltarão todas Jogo após a análise dos doc_umentos, mas
o que sugiro, Sr. Presidente, é que seja convocado
para a Comissão um representante da CNBB; e
peço aos companheiros que, considerando que
o prazo da Constituinte para apresentação de destaques é até terr;ã-feira, que não seja antes de
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terça-feira, seja na quarta-feira, para os companheiros- que queiram apresentar destaques. Esta
é a minha posição.
Procurei fazer com seriedade, procurei estudar
o assunto, levantar os mapas, devo dizer sem nenhuma falsidade, que a minha tendência é crer
que um órgão sério como o jornal O Estado
de S. Paulo apresenta os documentos, vem de
Público dizer que são sérios e o ·acusado não
vai em juÍio é uma coisa extremamente suspeita.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

Com

a palavra o nobre Deputado Gerson Peres.
O SR. GERSON PERES -Sr. Pn!sideõte, meus·
coJegas de Comissão, Depoente Dr. Júlio de Mesquita Neto, em primeiro lugar desejo cümprimentar V. s~. não o conhecia senão por sua coragem,
sucessivas vezes, de usar o meu jornal em defesa
dos interesses nacionais. Não lhe devo nada e
nem o Sr. a mim, estou aqui para expor a minha
opinião e depois fazer-lhe duas perguntas.
Venho do Norte, nasci na Amazônia, sou um
camutá, nasci numa cidade que foi dviliiaâa por
índios camutás, a cidade de Cametás que tem
como ·cidade 352 anos e pela Lei n~ 7.537/66,
sancionada pelo Presidente Samey, é Patrimônlo
Histórico Nacional.
A História não mente, a Amazônia sempre foi
cobiçada. Quem aqui não conhece a história da
hiléia quando pretenderam internacionalizá-la?
Quem não leu Arthur César Ferreira Reis no· seu
famoso livro:
"A cobiça lntei'ilaciOnal da Amãzônia"? Com dados_ concretos,_ positivos, indesrnentiveis, _sobre
avanços dos estrangeiros naS nõ-ssas áreas?
Quem· desconhece o futurólogo Herman Khann
querendo avançar no campo da intemaciona1iM
zação da Amazônia? E agora quem vai querer
dizer que O Estado está mentindo, se grupos
estrangeiros, capitaliStas estrangeiros, infiltrados
em organizações e entidades nacionais pretendem esta ambicionada conquista. Só que, homens corajosos e destemidos, como esse cidadão
paulista, abrem o seu jornal e baixam o pau nessa
canalha toda, mostrando que eles precisam respeitar a nossa soberania. Os Tin's Brothers estão
aí e o meado da coisa repousa nesse ponto básico.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) c..:. O De. putado Lysâneas Macieljuntarnente com- esta Presidência soUdtá a V. Ex!' que modere a sua maneira de falar.

O SR. GERSON PERES - Pois não, Sr. Presidente, retira a exPressão. Digo então: esses vagabundos que querem ocupar o Pais onde vivemos,
sofremos e haveremos de morrer. E ele- ainda
será nosso. Os ..TfilnS Biothefs" viram que a cas·
siterita que possuem, de baixo teor, de 1985 para
cá, começou a cair de preço no merca·do internacional, despencou de 15 mil dólares para 5 mil
a tonelada, acabou o mercado para eles. Sabendo
que a nossa de alto teor, também sofrendo as
conseqüências de despencamento, ficou no-ápice
de 8 mil dólares, ainda com capacidade de lucro
mfnimo e sendo aceita no mercado internacional;
utilizaram os seus grandes lobbl!!$, os_ seus recur~
sos, quer o qoe habitam o Zaire da África, da
Tailândia ou a da Austrália e, nao sabendo como
proceder uma linha lógica de ação contra os interesse de nosso Pafs, continuam se infiltrando em
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entidades, muitas vezes bem intencionadas, para
atingir estes objetivos escusas.

Não acredito que tudo que o jornal O Estado
de S. Paulo escreva seja verdade; e, muitas vezes,
até não aceito tudo o que os seus editoriais escr-evem,- não c:oncordo com tudo que dizem. Mas
um fato ·é verdadeiro: _a denúncia do jornal O
Estado de S. Paulo é séria e a priori, um homem responsáveL que tenha urna r_epresentação

popular, não pode, sem uma análise profunda
do problema, ir para uma tribuna ou para uma

conferência alegá-la com ridkula ou mentirosa,
pois são fatos citados, nomes dados às pessoas,
locais bem situados que um Córigresso como

o nosso tem a responsabilidade de apurá·los, para
depois, então, verificarmos quem é inocente e
que é culpado neste procedimento.
Como já havia dito, dois pontos preocupamme, Dr. Mesquita; o primeiro é quanto o CIMI.
Sou cristão. Agora mesmo, a nossa Igreja promove um encontro e fui convidadQ participar do
mesmo abordaodQ__vários problemas da Constituinte inclusive quanto ao problema da queda do
prestígio da Igreja ante a sociedade. Apresentei
ao Bispo da minha cidade, que mandou uma
carta censurando-me porque me pronunciei acolhendo de início como _denúncias e _como indício
o que está escrito no ~u joma1, censurando-me
porque ele se encontrava na galeria da Assembléia
Nacional Constituinte oUvindo o meu pronunciamento, porque eu me jogava contra o CIMI. Respondi-lhe que não me jogava contra o ClMI, em
absoluto, e nem achava que o jornal O Estado
de S. Paulo se jogava contra o CfMl. Denunçiava
o CJMI como um veículo de tais ou tais fatos
que viriam ferir os interesses-nacionais. Era Uma
oportunidade maravilhosa para o ClMl defenderse numa Comissão Parlamentar de Inquérito e
mostrar a sua inocência. Acred_itp {'lt~ que este,
como entidade, como pessoa jurídica em si, não
esteja envolvido formalmente neste processo.
Creio sim, que esteja Infiltrado como outros órgãos se infiltram para arrancar do prestigio, da
credibilidade e da respeitabilidade da Igreja, apoio
para os seus objetivos escusos; cito o fato concreto no meu Estado, na Amazônia. esta famosa
FASE infiltrou-se nas prelazias do Rio Tocantins,
de Abaitetuba e da Cametá e, há três dias, o Bispo
D. Angêlo Fronzzi denunciava a FASE, repudiava
e a expulsva de sua prelazia, e há uma ano e
meio, o Bispo Dom José Elia~, da mi!lha .ci.dade,
expu1sava a FASE e a repudiava de sua prelazia.
Por quê? Porque ela havia sido wn instrumento
de infiltração para proceder invasões de terras
e pregar através de pessoas e eJementos estranhos o proselitismo da doutrina da subver~o no
campo.
No Tocantins existem pessoas estranhas e estrangeiras, barbudinhas, que t:hegam lá todos os
meses e formam grupos de 12 pessoas para aJi
instilar o seu proselitismo e provocar esse tipo
de trabalho_ que tem o objetivo futuro de criar
problemas contra os nossos_ interesses,
Portanto, esta a minha preocupação; como
Cristão acho que_ é meu dever colocar o ClMI
a descoberto, ante a denúncia de O Estado de
S. Paulo, para apurar até onde está infiltrado.
Deus queira que a CNBB não venha a encontrar,
no CIMI, uma outra FASE, ~rturbando os seus
objetivos que - creio - no seu conteúdo, no
seu conjunto, são cristãqs e sadios.

ª'

O que existe, no entanto, é uma gama volumosa
de eJernentos estrangeiros, de padres estrangeiros
que não têm os nossos sentimentos, que não
têm a nos.sa cl,l]tura, que não pensam como nós,
e: que vêm_ para cá ditar regras, ditar normas e,
até muitoas vezes, fazer, no campo dos nossos
índi95, com que eles falem com o sotaque das
suas próprias línguas.
Recordo·me, aqui - e dou um depoimento
nesta Comissão- do Senador Jarbas Passarinho
que lacrimejou, ante um grupo de índios que,
quando foram saudá-lo flzeram-:-nQ com o sotaque
italiano, porque, ali, os padres italianos os educaram. os cristianizaram, os balizaram e lhes ensinaram falar italiano em plena selva.
Fato com este é comprovado. Temos, então,
que limitar a açã,o _Q_e~~ estrangeiros, quer padres ou não, na área das nossas atividades na
Amazônia.
A segunda preocupação - e acho que é
válida a denúncia - é quanto à nossa soberania.
Alertar sobre isso é ~ler:tar sobre um tema _da
mais alta importância, quandO se elabora _uma
Constituição. Verifiquem V. Ex 015 qUe, nos documentos temáticos, encontramo um elo c!. e ligação,
uma cadeia lógica, uma seqüênda lógica de procedimentos e de a_ção de grupos, querendo introduzir, na Carta Constitucional, princípios totalmente diferente dos nossos, que não se compatibilizam -com a nossa Federação, com a nossa
nacionalidade.
Exigir um Estado p\uriétnico é até utópico, porqUe já estamos vivendo dentro de um Estado
pluriétnico. Temos o Sul ciyi]izado pelos alemães,
pefos poleneses, pelos itaUanos e por outros grupos estrangeiros. Temos o Norte e o Nordeste
em que a maioria foi de portugueses. Somando
toda essa miscigenação, toda essa mistura, já vivemos sop um Estado pluriétnico. Assim, quaJ o objetivo de- se insistir numa sepa{ªç.ão forma1? É preocupante. Cabe-nos estudar,
_avaliar até onde chegam essas denúncias, até onde são verdadeiras. Por isso eu disse que o Jornalista_ JUUo Mesquita presta, ao País, um grande
~!Yiço_._Desta forma, considere-se, aqui, o Sr.Jú_lio }:'\esquita não corno_ um réu, porque se assim
fosse estaríamos cuspindo no prineípio da liberdade da imprensa.
O senhor, como jornalista responsável, usa de
um direito da liberdade da imprensa, para tratar
de um problema como este.
Preocupando-me sobre isso, formulo ao· senhor
~s duas_ perguntas que queria fazer, reservandome, depois que receber os documentos, a fazer
as outras, se for possível. Vou fazer a pergunta:
na sua opinião pessoal - não tenho os documentos na mão, mas o senhor já os leu e já
os_ analisou --:-_ach~_ que o CIM1 é- reSpoilsável
por esses fatos denunciados pelo o:~_tado de
S. Paulo, ou a<::ha que o CIMI é uma _entidade
infiltrada por grupos estrangeiros e está_ send.o
utilizado como _instrumento desses objetivos que
1erem a nossa SõbEmü'iia e invadem a política indíge!la que adotamós em nosso País?
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- É uma
questâo sobre opinião?

O SR. GERSON PERES - É, sim.
O SR. JÚUO DÉ MESOOtfA NETO -A impressão que tenho, Pelos documentos, é de que
há épocas em que alguns padres estão na direção

do CIMI e há épÕcas em que são outros. i:: indi~\.1iível, no entanto, que essa política usada agora,
da plurinacional, é endossada ln totum pelo CIMI.
Não tenho dúvida de qUe estão fal.en_do isso _çonscienternente. Basta ver que, se assim não fosse,
eu não estaria aqui, não teria dito o que disse,
n_o meu relatório.
O SR. GERSON PERES- Segunda pergunta.
O senhor conhece algum brasileiro, dentro do
C(Mf, que esteja nesses documentos que o senhor

possui? O nome d_e}e?
O SR. JÓWO DE MESQUITA NETO - Não.
Conheço nomes- da direção do CIMl. Agora, não
conheço_ os padres.
O SR. GERSON PERES -

O

senhOr poderia

citar o nome de algum brasileiro?
O sR. JúLiO DE MESQUITA NETO - Não,
não teria o nome de nenhum brasileiro. Não co_nheço. Aliás, estã_o dizendo, aqui, que o Brandt
-é brasileiro. Eu não sabia disso.
O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Muito
bem] Com a palavra o nobre Senador Nelson
Wedekin.

O SR. NELSON WEDEKIN - sr: Presidente,
as minhas primeiras palavras são para rejeitar e
repelir os termos absolutamente deselegantes, aéticos e antiéticos uSados pelo Deputado Gerson
Peres.- embora tenha "que reconhecer que isso
faz parte do seu estilo pessoal, que não me cabe
avaliar nem julgar. Não vou fazer inteip~laç~s·~·
O SR. GERSON P~S- Sr. Presidente, não
faz parte do meu estilo. Chamei de vagabundos
os estrangelros, não os brasileiros. Aliás, lamento
que o Senador se ressinta por gente tão ordinária
que quer invadir a soberania deste_ Pais.
--- -O' SR. NELSON. WEDEKIN - Mais uma v.--,
rejeito os_termos_ colocaclos pelo Deputado Ger-sOn PereS; e nlais uma vez., reitero ---e eJe confirma: - que faz parte do seu esb1o pessoal.

O SR. GERSON PERES - Pessoal nõo•. f•·
parte do meu estilo de luta contra o estilo G::-

V.ExO SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Fafl:um apelo ao nobre Deputado Gerson Peres- Qt.<·~
deixasse o nObre orador prosseguir.
O SR. NELSON WED~I;KIN- Muita~perguntª~

.que gostaria de fazer aos depoentes, na verdad~
já estão respondidas, mas acho que todos nê""
ficamos um tanto paralisados por não termo~
acesso aos documentos que, afinal de cont~.;:
.Constituem a ori9em e a causa dessas report:
gens. Apenas gostaria de transmitir a minha op:
_nião pessoal de que essa s.éde de reportager.'
causam estranheza a tantos quantO acomp~
_nham, Por eXemplo, a vida- do CIMI, .da CNBf
e dá Igreja. Não é da tradição da__Igreja, CNBB
.ou do CIMI explorar reservas indígenas. Não con:;;
ta que e_les tenham uma outra atitude se nã,o urr-.
ati1:!Jde altamente humanitáriã ae preservar e_sy;·
c;_omunidades inc:Ugenas. Não consta que eles f.::
çam, nunca constou, não é da tradição que ·
Jgreja faça aliança com_ grupos estrangeiros, con
-gitipos mineradores. Por tudo~. e que é v~~·
como uma grande conspir!!J_ção contra o Br>~;;;i
começa a caUsar eStranheza pOr aC E a óuUestranheza ê a de que também não é tradiçá•
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do jornal O Estado de S. Paulo, pela Sua linha
editorial, que respeito, embora nesse particular

geralmente não concorde, fazer reportagens denúncia por atas que sejam eventualmente atentatórios à soberania nacional, porque este que
é tido e havido como ato atentatório à nossa soberania nacional, altamente discutível, exatamente
pelas razões expostas pelo Senador Pompeu de
Sousa, quase tudo me parece_ resultado de uma
ampla montagem e de uma interpretação de fatos
que se pegam aqui e acolá. Até aqui não me
parece que vá além disso, enquanto n6s rfão tivermos os documentos, quando se sabe que existem
tantos outros atas atentatórios à soberania nadona!, à riqueza do nosso País, aos minerais do nosso subsolo e que não mereceram, infelizmente,
da parte do jornal O Estado de S. Paulo a mesma atenção, a mesma veemência, a mesma vontade de fazer polêmica. Por isso queria, nessa
minha primeira intervenção, reduzir a uma única
pergunta, que é de conteúdo jornalístico, eu diria.
A minha suposiçao é de que quando se faz uma
reportagem daquele conteúdo, tão altamente polêmico, seria absolutamente razoável que o jornal
O Estado de S. Paulo. pelos seus jornalistas,
pelos seus repórteres, procurasse, antes de publicar essa reportagem, o CIMl e a CNBB. Creio
que o ClMI e a CNBB teriam colocado, como
já cofocaram em vários outros momentos. aqui
mesmo, se não me engano nesta mesma sala,
com D. Luciano Mendes de Almeida, a sua versão,
a sua interpretação sobre esses fatos, que papel
o CIMI ou a CNBB, ou a Igreja, representou nisso
que é tido e havido como uma grande conspiração internacional. A pergunta que eu queria fazer ao Professor Oliveiras, pelO que eu pude depreender, foi ele quem encaminhou a forma dessa
série de reportagens, por que não foi ouvido antes.
J:: mais do que evidente que o C1MI e a CNBB
se consideraram afrontadas com uma reportagem que eles não consideram nem verdadeiras,
nem honestas. Foi assim que foí cOlocado aqui
por D. Luciano de Almeida. Por isso mesmo é
que eles hoje não recebem mais os repórteres
e os jornalistas de O Estado de S. Paulo. Agora,
com absoluta certeza, diante dos documentos que
ainda não chegaram e vão chegar a esta Comissão. diante do conteúdo das denúncias, diante
da arquitetura que se fez para provar uma grande
conspiração contra os interesses do nosso Pafs,
se não teria sido razoável, se não teria evitado
toda essa polêmica, talvez até evitado esta CPI,
se essas instituições, principalmente se o CIMI
e a CNBB tivessem sido consultados antes de
se elaborar esta reportagem, diante de cada um
desses documentos. Parece-me que isso não apenas é boa técnica jornalística como sobretudo
é da boa ética jornalística. Esta é a pergunta que
eu quero fazer.
O SR. OLIVEJROS DA SILVA FERREIRA- Sr.

Presidente, nobre Senador, eu creio que há um
velho brocardo latino que diz que tem Jntenlionem non judicatus praetor (das intenções não
ajuíza o pretor). V. Ex• termina a suã pergunta
pretendendo me dar uma lição de ética.
O SR. NELSON WEDEKIN-=.. Eu fiz apenas
uma interpelação.
O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA-Jus-

tamente. Não seria mais lógico.
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O SR. NELSON WEDEKIN - Não QUeria dar
lição a ninguém. Não tive essa pretensão. Não
Sou professor.

O SR. OUVEIROS DA 51[VA- Eu reSpÔitderia
a V. ~ dizendo que há dois tipos de reportagens.
Creio que do depoimento do Dr. Júlio Mesquita
Neto isso resultou muito claro. A direção de O
Estado de S. Paulo. na sua pessoa, que é quem
decide - e é bom que isso fique claro- deixou
claro que, à vista dos documentos, me pareceu
estar diante de fato que envoMa, como de fato
a nosso juízo envolve, a segurança do Estado.
Se a palavra segurança do Estado parecer dêmo·
dé , eu lhe diria a integridade territorial do Estado.
Diante disto, hesitou em publicar ou submeter
ao Ministro da Justiça, que· é a autoridade civil
- e chamo a atenção de V. Ex- para isso competente para investigar o assunto. Ficou claro
também do depoimento do Dr. Júlio Mesquita
Neto que ele preferfu publicar dado, eu diria, o
escândalo, no melhor serltido da paJavra, que as
coisas representaram.
_
Ora, esse tipo de matéria exige uma profunda
convicção - e isto ficou claro no depoimento
anterior do Dr. Júlio - sobre a veracidade jornalística - o Dr. Júlio chamou a atenção para este
fato várias vezes. As colunas de O Estado de
S. Paulo estavam abertas para o desmentido
posteriori. como de fato estavam abertas para
a nota da CNBB, para as declarações de D. Luciano. Estamos aguardando, embora neste plenário
já se tivesse, possivelmente, até a data em que
foi enviado, e não chegou, a resposta do CIMI
ao Estado . Estamos aguardando a resposta. Não
procuramos porqUe não temíamos em primeiro
lugar. Não procuramos- isso convém se discutir
longamente com o Dr. Júlio- porque era necessário, de fato, causar o impacto. Como disse o
Dr. Júlio Mesquita Neto, a apresentação daquilo
que tecnicamente, se chamajniciatfva popular número 1, acolhida pela Comissão de Sistematização, a vulgarmente conhedda "emenda austríaca". Aapresentaç~o dessa iniciativa popalar levou
o Dr. Júlio a decidir pela publicação, mesmo porque, ao longo das discussões que traváramos sobre os documentos recebidos, sobre a pesquisa
exaustiva que havíamos feito em nossos arquivos
e coletando outros documentos em nosso poder,
tínhamos suficientes elementos de convicção para crê que a coisa não era tão descabida assim.
Diria maiS a V. ~ Em assunto muito mais
grave ou de igual gravidade, que é o de acusar
membros do Governo brasileiro de terem feitos
negócios não lícitos com a Polónia, o Dr. Mesquita
Neto baseou a sua decisão de publicar aquela
reportagem, numa simples cópia xerox de uma
1-tõta promissória. E ninguém contestou uma simples cópia xerox, não autenticada, de nota promissória, porque o escândalo era de tal ordem à luz
daquela nota promissóri~ gue_ calar significaria
ser conivente. Também não nos passou pela cabeça àquela época das polonetas, perguntar às pessoas que _estavam diretamente citadas no documento que- poderia ser responsáveis pela execução daquele negócio que diria sim ou não. A eles
cabia o direito de resposta, a eles cabia o direito
que lhes dá a Lei de Imprensa de processar O
gtado d~ S. Paulo. . Dr. Júlio tinha isso plena·
mente consciente, entre o risco do processo e
o desejo de formar esta comissão, a esperanç:a
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de que se formasse essa comissão, ele não entendendo corretamente correu o risco do processo.
NãO vejo no que esta Comissão pudesse ser evita·
da se_o__Cli\11 fosse ouvido. Acho que essa c-omis·
são é locuspróprio para que se discutam esses
assuntos, para que a Nação, digamos assim, num
amável entrevera parlamentar entre Deputados
e Senador_es de posições diversas possa saber
o que está ocorrendo de fato. Nós temos a convicção provada de que os documentos são verdadeiros. Muito obrigado.~
O SR. NELSOHWEúEKlN~...::. Sr. Presidente,
se o CIMI ou a CNBB respondessem a esta reportagem, a matéria seria publicada?
O SR. JÚLIO DE ME$QUITA NETO -

Aliás

não é uma tradição, há uma lei que obriga. E
estando em lermõs, como dissemos, não há problema nenhum, nós publicamos. Agora, se nós
publicamos eles têm todo o direito de nos processar e· por meio da justiça obrigar O Estado de
S. Paulo a publicar ou qualquer outro jornal. Não
há nenhum problema. Dom Luciano já nos deu
a reSposta dele pessoal.
Gostaria, já que nós estamos neste ponto de
discussão, de dizer aos senhores que é estranho
que, de repente, este assunto estoure da maneira
como estourou, porque é assunto que vem de
alguns anos, não é de hoje. A prova disso os
Senhores têm, porque acompanham a imprensa
e lêem O Globo, que, há dias publicou um editorial de pfimeíra página, e está aqui em minhas
mãos, que eu gostaria, se houvesse tempo, de
ler.
Em primeira página ele diz:
"Grave atentado à soberania nacional''. É um
editorial de primeira página, praticamente dizendo
que o responsável por essa denúncia não é O
Estado de $. Paulo. porquanto ele, O Globo,
há anos já tratou deste _assunto e que O Estado
simplesmente estaria voltando a um _tema que
eles haviam tratado anteriormente.
Estranho que O Globo, neste momento, não
tenha sido convocado para a Comissão? O Dr.
Roberto Marinho não está aqui e O Estado consegue esse reboliço no País todo. É curioso isso.
Mas eu acho que os senhores devem pensar, porque e para quê outros devem ser convocados
também. Aqui está para os senhores lembrarem.
..A ConferênCia Nacional dos Bispos do
Brasil assumiu a plena responsabilidade pelos atas do Conselho lndigenista Missionário
o qual, orientado pela Federação das O rgani·
zações Indígenas do Rio Ne_gro, re:>alveu in·
tensificar a campanha de origem estrangeira
que vem sendo desenvolvida no sentido de
internacionalizar a Amazónia, evitando que
as Forças Armadas ocupem as fronteiras do
País."
Em sucessívos editoriais - é O Globo
que diz - vimos denunciando que, a preteXto de resguardar os padrões culturais indígenas, os prelados brasileiros- aJ falam em
prelados brasileiros, não é como O Estado
diz- estão se envolvendo no esforço espúrio
na manutenção dos preços de minérios na
bolsas mundiaís mediante o impedimento da
exploração de jazidas brasileiras. Basta ver
o exemplo da queda do preço do estanho
na bolsa de metais de Londres, com o ingres-
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so de casslterita brasileira na· merc;'Jdo para

se compreender a natural preocupação das
empresas de mineração dos países concorrentes, como a eventual expansão das nossas
exportações. A forma que se pretende definir
tal risco é a que vem sendo posta em prática
pelo CIMI, sob o patrocínio da Igreja, ou seja,
restringir a soberania nacional nas áreas ocupadas pelas populações indígenas.
[sto _aqui é um editorial de primeira página. O

Estado perto disso_não_d.is_s_e nada.

Essa proposta coincide com os objetlvos
de organizações crimi_no~~. comprometidas
com o contrabando de ouro_....... v.P além do
que temos dito, muito além das reportagens
- e O- tráfico d~_drogas, circunstâncias que
facilitam a mobilização de recursos para fi-

nanciamento de campanha.
Consciente deSses fatos, as Forças_Armadas _conceberam o Projeto Calha Norte, que
visa assegurar a guarda _e a defesa de nossas
fronteiras, na Região Amazônica, em articulação com o sistema de exploração das riquezas naturais das áreas _abrangidas, dentro de
condições que não apenas resguardam os
padrões de vida das populações indigenas,
mas lhe garante uma participação nas atividades económicas que ali venham a se desenvolver. Etn nossa edição de ontem- esta
aqui é do dia 4 de setembro - noticiamos
a apresentação de documentos deles perante
à Assembléia Constituinte- O_ Globo apresentou_- que demonstram, inequivocamente, o envolvimento_do CIMI_no financiamento
e na elaboração de um mini projeto de emergência, quer dizer - tudo !sso O Estado
não disse, isso _complementa que são mais
acusações além das que divulgamos,- destinado a impulsionar a articulação entre aldeias e a conscientização dos índios cqntra
os males do Cãlllã Norte.
Comprovam-se, assim, as ilossas denúncias e, nessas últimas semanas, O Estado
de S. Paulo, em várias reportagens, vem
corroborando,- quer dizer, O Estado
foi um mero colaborador, nesse caso, segundo o editorial - mediante a publicação de
documentos __cuja gravidade e autenticidade
são inquestionáveis. O Governo não pode
adiar o exame desse atentado à soberania
nadonal e as medidas que terão de ser adotadas por parte do Cánselho de Segurança.
Quer dizer, sãO coisas mUitO mais graves que
O Estado. O Estado, inclusive, nOs editoriais - fizemos dois editoriais, um no dia
da apresentação da primeira repOrtagem e
outro, no dia da última reportagem, como
fecho- O Estado não disse coisa parecida
com isso.
Depois, eu gostaria de ler o último editorial
nosso, para que se fixe bem a nossa posição.
O Estado sugere que a questão s"ejã debatida,
seja levantada, os fatos estão a(, e vamos
a uma conclusão. Agora, O Globo tira conclusões definídas e acusa de mais coisas.
O SR. OCTÁVIO EÚSIO- Uma questão

de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

Se for' questão de ordem, vou dar a palavra

a V. Ex'; se_não for, V. Ex" não vai falar. Questão._de _ordem.. com base no Regimento _e
que diga respeito aos nossos trabalhos sobre
o aspecto fornial. Tem a palavra o nobre
Deputado Octávio Elísio.
O SR. OCTÁVIO EÚSIO -

Vou levantar

Agora,

na hipótese ... não sei se há _um prazo para nos
processarem .. .
O SR. OCTÁVIO EÚSIO -

É imediato.

O SFUUUO DE MESQUITA NETO- É ime-

uma questão de ordem.
O SR. PRESiDENTE (Cardoso Alves) -

Desde que ele concordou. t: o que está escrito. (Pausa.)Tetn V. Ex' a palavra, pela ordem.
O direito ·ae v: Ex", riobre Deputado, será
plenamente reconhecido. Agora, cessa no direito do outro...

-o_s-R~ocrAV!o EÚSIO -

O SR. OCTÁVIO EÚSIO- Tudo bem.
O SR. JÚLIO DE MESQUITA NETO -

Estou perce-

bendo, c.om muita clareza.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

I::, V.

Ex" foi multo prejudicado; falou muito
pouco aqui.

O SR. OCTÁ'VlO El1SIO- Falei e as perguntas não foram respondidas, porque V. Ex"
não deu oportunidade do depoente responder.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) Nobr~

Deputado, n_ão é questão de ordem.
O SR. OCTÁVIO ElÍSIO- Vou Propor que
seJa ouvido ... (inaudível).
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

Então, V. Ex" levante a questão de ordem.
O que o depoente falou todos ouviram.
Será convOCado, nos terrnos da sugestão do
nobre Deputado Odacir Soares, anterior à Propositura de V. Ex" Portanto, não é uma questão de
orçlem; é um requerimento de convoç_ação. Tem
a palavra o nobre Deputado Octávio Elísio.
O SR. ÓCTÁVIO EÚSIO- Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Senadores aqui presentes, Diretor
Presidente do jornal O Estado de S. Paulo, todos Diretores aqui presentes:
Quero, inicialmente, cumprimentar o Presidente, pela condução dos trabalhos desta Comissão,
e cumprimentar, também, o Dr.Júlio de Mesquita
Neto, pela presença aqui nesta Comissão e pelos
momentos em que o seu jornal, numa !:Qerência
de linha editorial, com a qual possa não concordar, mas que representou sempre um pensamento coerente e uma resistência, nos momentos em
que a censura se abateu sobre a imprensa brasileira.
__ V. Ex• dispôs-se a encaminhar-nos os documentos a que se referem as reportagens publicaelas nó jornal O Estado de S. Paulo _e disse,
incluSive, que nãO nos enviariã os originais, por--que esses_ originais precisavam ficar em suas
mãos. E eu gostaria de solicitar a V. Br que,
para resguardar o seu jornal, fossem enviados
à Comissão em original e coubesse a esta Comissão tirar as cópias e devolver a V. Ex• para que
possa guardá-los.
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO -

Nobre

Deputado, aí, realmente, precisava consultar o
meu advogado. Aliás, ele está aqui. Porque é uma
questão que, realmente, não tenho condições de
responder se seria normal ou não. (Pausa.)
O que o meu advogado propõe é que enviemos
as cópias autenticadas por um tabelião de São
Paulo, que tem fé pública.

diato?
O SR. OCTÁVIO EÚSIO - V. S' pretende ter
os originais para a eventualidade de um processo?
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO ~Eu pre-

tendo não. Tenho os originais, não pretendo têlos.
. ÜSR._ÜC:TÁVIOEÚSIO-Estácerto, pretendo
manter os originais.
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- Manter

os originais, exatameiite. Foi isso o que eu disse,
O SR. OCTÁVIO ELÍSIO - Bom, eu gostaria.
inicialmente, de saf?er de V. S• se tem conhecimento de que o advogãdÕ Márcio Tomaz Bastos,
qUe é Presidente do Conselho Federal da OAB,
tenha encaminhado um pedido-de direito derespostas, de acordo com a lei de imprensa, entregue
ao Dr. Manciel Alceu, há cerca de uina semaõã.?
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- Absolu-

tamente. O Manoel Alceu é o meu advogado, que
aqui estâ presente, e, até hoje, não soube de abso-.
Jutamente nada. Soube por noticias .da .imprensa
que ele .estaria_ estudando, que haveria um prazo
e que iria entrar com esse processo.
O SR. OCfÁVIO ELfSIO- Diz V. Ex" que não

deu entrada a qualquer titulo?
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- Ne·

nhum; não tenho conhecimento disso.

. ,_QSR OCTÁVIO EÚSIO- Porque o que nos
pa_r_ece é que, eVidéntelnénte, sem, ililciaJmente,
esgotar esse direito de resposta, não se poderia
exercer a ação penal contra o O Estadó de S.
Paulo, pela própria lei de imprensa.
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO O SR. OCTÁVIO EÚSIO -

Exato.

Eu gostaria, tam-

bém, de esclarecer que as citações existentes,
dó Dr. Oliveiras, a reSpeito da Emenda Popular
n<>l, atribuída aos austríacos, não se trata de uma
informação verdadeira, porque não é uma Emenda PoPular n9 1. E, -se V. S• duvida, passo às suas
mãos a relação de todas as emendas populares
encaminhadas à Assembléia Nacional Constituinte, inclusive as não aceitas. _
O SR.JÚUO DE MESQUITA NETO - 0 nobre

DepUtado me Permite?
O SR OCTÁVIO EÚSIO- Deixe-me terminar.
O SR. JÚUO DE MESQUITA NETO- 56 este

pedacinho.
O SR. OCTÁVIO ELÍSIO -

Pois não.

O SR. JÚUO DE MEsOOITA NETO -

Em

resposta ao nobre Seilador, já esclar_eçi que a
vulgarmente chamãda "emenda auStríaca" é a
Iniciativa Popular n9 1, assim processado na Comissão de Sistematização.
O SR. OCTÁVIO EÚSIO- J;'y gostaria de es-

clarecer a V. 8' que o Regimento_ lnt'ªrno da Assembléia Nacional Constituinte define como.
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emenda popular ou emenda de iniciativa popular
aquelas propostas de emendas articuladas que

, atendem às exigências que· o próprio Regimento
estabelece, inclusive 30 mil assinaturas de eleitores, que têm que colocar o número de seu titulo

e do seu endereço. Esse documento, encaminhado à Assembléia Nacional ConStituinte, em

em suas mãos não tem a característica de emenda popular... (inaud(veJ)_.
O SR. OUVE!ROS DA SILVA- É uma pro-

posta. Não deveria nem existír uma proposta à
Constituinte brasileira. Esse é o fato. V. 5(' sabe
-disso.

nenhum momento, poderia ser identificado como
emenda de iniciativa popular, com essas características.

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Quero

O SR OCTÁVIO EÚSIO -Nem mesmo acolheu como emenda popular...

Eu quero, nesta minha referência, dizer que
me alegra muito que o Dr. Júlio Mesquita Neto
tenha colocado, como Intenção, todas essas reportagens, de um esforço no sentido de que, ou
um ínteresse no sentido de que se estabeleça,
neste País, uma politica indigenista que evite o
extermínio, inclusive, de comunidades indígenas,
como a dos Ianomani.
Eu acho que este tem sido o interesse de nós
todos qlié, aqui, na Assembléia Nacional Constituinte, temos discutido e apresentado propostas
com esse objetivo.
0- fato, em- Primeiro lugar, de 45 austríacos
terem encaminhado em uma proposta de sugestão, 45.000, na minha opinião, não representa
uma violaÇão de soberania, mesmo porque, neste
documento, em nenhum momento, fala-se na
plurinacionalidade.
Acho que uma coisa são os documentos que
V. Ex• encaminhará a esta Comissão, que são
os calendários para o trabalho, e, de outro lado,
o própriO Dr. Oliveiros repetiu, no seu depoimento, são as interpretações deles decorrentes e que
levam ao objetivo maior dessa reportagem que
é -a _i<f_enti_fi~a_ção de uma verdadeira subversão
nacional, um complô nacional, como internadona!, contra a soberania nacional. É essa questão
que me parece fundamental nas reportagens.
Uma coisa que são os documentos. Outra coisa
. é a cortfl!são, a partir deles, por indução, de que

me permitir esc-larecer à Casa e ao _nobre Deputado Octávio Elísio que, na realidade, há um protocolado denominado: SugeStão Popular S DO 1, reO SR. OUVEIRQS DA SILVA FERREIRA- Percebido em 20 de julho de 1987, que diz respeito
dão, Deputado!
ao recebimento do direito territorial dos índios,
O SR. OCTA\<10 EÚSIO - Se foi, por parte · como -os primeiros moradores do Brasil, e tam~
bém a demarcação e garantia de suas terras, recoda imprensa divulgada, e isso foi objeto de internhecimento e respeito à organlzação cultural e
pretação de V. Ex", alguma dúvida com relação
social dos índios, com 46.248 assinaturas, procea isso, eu trouxe _os documentos oficiais a essa
dente da Áustria.
Assembléia de que o documento dos austríacos,
Não se trata, evidentemente, de emenda popuem nenhum momento, foi acolhido, por esta Aslar, como é do conhecimento da Casa. Trata-se,
sembléia, como emenda ...
pura e simplesmente, de uma sugestão popular,
O SR. OLIVEIROs DASILVA- Perdão, Depusegundo a denominação do nosso protocolo, que
tado! Tenho a impressão de que V. Ex" labora
protocola assim: S, presumo que seja S de sugesem pequena confusão. Nós sabemos perfeita~
tão, 001. E acredito que a ligeira confusão foi
mente que não é uma emenda para efeito de
ca.usada, porque o nobre jornalista Oliveiras chaser acolhida. Mas, o que nos espantou foi que
mou-a de iniciatiVa popular; é _uma sugestão. Fitivesse sido recebida, protocolada. Tenho aqui o
cou assim por dirimida definitivamente a questão.
xerox: Assembléia Nacional COnstituinte, ComisO SR. OUVEIROS DASILVA-Muito obrigado.
são de Sistematização, sugestão. Muito bem! E
Eu não soube nem ler.
nós dizfamos que esse_ documento não provocou
nenhuma reação. O que nos espantava, permiO SR. OCTÁVIO EÚSIO -E. além disso, essa
ta-me V. Ext, era que 46248 pessoas, na Austria, sugestão encaminhada, por escrito, pelos austríativessem mandado um documento para a Assem·
cos~ contém exatamente os pontos de um docubléia Nacional Constituinte do Brasil, sobre um
mento que significa um programa mínimo estatema específico que se enquadrava, quer dizer,
belecido por várias entidades como a UNE, como
se V. ~leu, e deve ter lido com atenção, nossas
a Associação Brasileira de Antropologia, referenmatérias, deve ter reparado que dizíamos, numa tes à questão indígena. Houve, na minha opinião,
das matérias do primeiro dia, que essa emenda
apenas a substituição daquele programã mínimo
fechava o dela de coincidências estranhas. Não
que nãcnem -naaa ·a ver com a sugestão a nível,
quero dizer que a Assembléia tenha acelto a
nem da proposta vinculada para a Assembléia
emenda. Não, absolutamente!
Nacional Constituinte.

O SR. OUVEIROS DA SILVA FERREIRA- Su-

gestão popular. Não vamos discutir semântica,
mas é sugestão popular...
O SR. OCTÁVIO EÚSIO - A Assembléia Na-

danai Constitulnte, _através da Comi~o deSistemafu:açáo, aceitou e proto_colou o documento,
que não é uma emenda popular...
O SR. O!lVEIROS DA SILVA.,- EÚ não disse

mais. Eu disse apenas quee1a aceitou e pratocolou a iniciativa popular.

O SR. OCTÁVIO EÚSIO -Não é documento
de in!<:!ativa popular.•.
O SR. OUVEIROS DA SILVA -

Perdão! Está

escrtto no documento oficial: iniciativa popular.
Eu não estou falsificando um documento, Deputado.
(Discussão fora do microfone.)
Aqui, passo às mãos do Presidente,

(Discussão fora do microfone.)
O SR OCTÁVIO ELÍSIO - ... Evidentemente,
o nobre Deputado Gerson Peres, que se esgota
na sua tática parlamentar, de interferir quando
não é chamado, e quando não obedece o Regimento Interno, sabe muito bem que o que está
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eles signifk:am uma verdadeira articulação inter·
nacional contra o Estado brasileiro. De outro lado,
há o acolhimento, pela Assembléia Nacional
ConStituinte, âessas propostas e a conivência da
Assembléia Nacional Constituinte com esse compiá.

Eu quero levar a V. ~. Dr. Júlio Mesquita, um
apela, no sentido de manter essa coerência do
jornal nesta luta pela soberania nadonal. Em pri~
meiro lugar; a qüestão do subsolo brasileiro e
da Amazônia que estão, em grande parte, na mão
das grandes empresas internacionais e que isto
pode significar - não tenho a menor dúvida um atenta_do à soberania nacional. E, essas acusa~
çôes, Dr. Júlio Mesquita, estão contidas no livro
publicado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, pelo CNPq, e que, certamente, o seu
jornal tem conhecimento.
Por outro lado, dentro dessa preocupação de
internactonalização do nosso subsolo e da preocupação de agressão às nossas populações indígenas, inclusive através da ação de grupos evangélicos, eu quero trazer aqui uma denúncia que
já foi trazida antes, quando aqui esteve Dom Luciano, a respeito da publicação de um livro "Os
demônios descem do Norte", que foi escrito por
um jornalista mineiro, Teófilo Monteiro de Lima,
que faz seríssimas acusações a grupos evangélicos, atuando junto a essas populações. São dois
pontos que, certamente, o seu jornal pode utilizar
dentro desse esforço de denúncia de agressão
à soberania naclonal.
E eu quero dizer a V. EX', para encerrar, que
o objetivo único desta Comissão Parlamentar de
inquérito, em boa hora convocada, é colocar a
verdade dos fatos acima de tudo, porque eles
vão muito além de uma simples acusação a uma
entidade ou a algumas entidades, OMI e a CNBB,
às quais respeito e gostaria de vê-Ias com a sua
imagem perfeitamente zelada nesta Comissão.
EsSas reportagens procuram também discutir
uma C[t.festãO-Central que é a das populações indí·
genas e do aproveitamento dos recutsos minerais
nos seus terrenos.
Quero dizer que é um orgulho para nós da
Assembléia Nacional Constituinte que tenhamos
colocado um capítulo com 5 artigos, pelo menos
no relatório sistematizado que, infelizmente, está
dimin~Jindo _ero _t_errnos de artigo nos relatórios
posteriore5:, em termos de populações in~_genas.
E se isso não aconteceu antes é porque a -última
vez que tivemos a oportunidade de uma Asse_mbléia Nacional Constituinte para fazer uma nova
Constituição foi em l946. E, de lá para cá, o
que aconteceu agravou a situação das nossas
populações indígenas, V. EX' sabe, V. Ex" conhece
e, inclusive, deu aqui um testemunho da sua pre~
sença em regiões dos ianoman.is.
O objetivo desta Comissão, pOrtanto, na certeza
de que cada um de n6s, que tem as suas opiniões,
as suas posições, mas, acima de tudo, tem a sua
posição ética de parlamentar, na busca da verda~
de, é de buscar, durante os trabalhos dessas Co-missões, o esclarecimento total dos fatos. E é
por causa disso qu·e me parece conveniente, Sr.
_presidente, que, receb_endo_agora todos os doeu~
mentos, nós possamos ter acesso ..a eles e nos
unirmos para a sua discussão, terrtlõs novamente
a honra da presença do Dr. Júlio Mesquita Neto,
para que, a partir daí, nós possamos então fazer
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novas convocações, a partir do p~rfelto esclarecimento dos documentos que foram objeto dessa

reportagem.

Agradeço a atenção da Comissão e
mente dos depoentes.

especial~

Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves) - _\:om
a palavra o nobre Senador Olavo Pires.

O SR OlAVO PIRES -Sr. Presidente, Sf. Vice.

Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Srs. Sena·
dores, Sr. Júlio Mesquita Neto, Dr. Oliveiros, após

toda essa polêrnica que nós assistimos aqui em
tomo do assunto, eu desejo inicialmente me congratular com o nobre Deputado e Presidente desta

CO!nfssão, Roberto Cardoso Alves, pela iniciativa

desta CPI. Iniciativa essa destinada a apurar as
denúncias formuladas pelo jornal O Estado de

S. Paulo. a respeito da situação do CIMI no Brasij
e, particu1armente ou especialmente, na região
amazónica, região que eu represento como Senador eleito pelo povo de Rondônia.
Estou certo de que o propósito do nosso companheiro, Deputado Cardoso Alves, ao formular
a sua proposta, era o mais salutar possível, emprestando ressonância parlamentar ao noticiário
da maior gravidade e apurando a procedência
ou improcedência da_ n_Qtfçja,_
Lamentavelmente, vejo que o propósito inidal
desta CP! corre o risco de não ser atingido, pois,
se a denúncia refere-se à região amazónica, era
de esperar se que aqui estivessem representantes
daquela região, onde mais acentuadamente se
verifica a atuação do CIMI.
_
__
Realmente, Sr. Presidente, é inexplicável que
de Rondônia só conseguimos a participação minha e do Senador Odaclr Soc;,res, portantO, com
todo o respeito aos Parlamentares que compõem
esta CP!, eu acho que a nós é dado aquele direito
natural de participar dela, porqUe-flôs, como ámazônidas. temos, indiscutivelmente, mãior conhecimento de causa.
Nada tenho contra os representantes de outros
Estados aqui presentes, mas as denúncias do O
Estado de S. Paulo, referem-se à atuação do
CIMI, no meio dos índios, da região amazónica,
pois é lá que está o minério. Como t§o bem- já
acentuou o grande Líder, Governador lá da Amazônia, Governador Gilberto Mestrinho, onde há
índio há minério, e automaticamente vêm os interesses estrangeiros querendo sobrepor-se aos direitos nacionais.
A minha posição; faço ·questão de salientar, é
totalmente pessoal e independente. Eu vim para
o Congresso NadonaJ em 1982 como representante de Rondônia, na condição de Deputado Federal, e tive oportunidade, por várias vezes, de
me pronunciar sobre a problemática do índio na
Amazônia, coloc:ando-me contrário ao que lá se
verifica. Tenho profundo conhecimento do problema, porque vivo na pele, e não através de noticiários, através da Rede Globo, do jomaJ O Estado de S. Paulo, mas pela vivência que tenho
no meu dia-a-dia.
Retomei em 1986, como S-enador, representando Rondônia e tive oportunidade nestes primeiros seis mes_es do_tneu mandato, de proferir
três pronunciamentos me posicionando com relação ao problema, porque estão transformando
Rondônia e Amazônia numa verdadeira reserva
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internacionaJ, não reserva incligena, onde o índio der a uma determinação do Banco Mundial, que
é usado__como instn.!rne_ntq, _Ass!.~~ta.-me a desen- declarou que se o Govemo brasileiro não atenvoltura com que agem, em nome- dãs cOmuni· . desse a mais essa imposiçao,--Os recursos, tãO
dades ii1dígenas, pessoas de outros paises, bel- necessários ao desenvolvimento e até à sobrevigas, aus_tríacos, ita1ianos,_ a_mericanos, ingleses, vência- de nós, amazônida~; -riãci viriam -Par~r -na·
que através de uma atitude desrespeitosa, saem Amazônia.
Vêem V. :Ex-S a maneira -trucUienta com que
dos seus pafses e vêm tentar rriandar aqui, Ii.os,
brasileiros, temos que nos posicionar e não acettar ingerem indevidamente nas nossas vidas. Esse
isSà em hipótese a1guma. E interessante salientar problema de Rondônia contin1,.1a ainda latente, e
que esses elementos não são índios e nem brasi- tem mais: uma grande parte desses colonos, para
leiros, ~o estrangeiros que chegam aqui no Bra- conseguir fmanciamento no Banco do Brasi1, oresil, aTVOrando-se como os pais da Pátria, os salva- rece essas terras· çomo gararltia, e o GoVerno vem
dores dos índios, os protetores das comunidades e manda desocupá-las abruptamente.
indígenas, realizando um trabalho que representa
Até emenda constitucíonal nos vem da Áustria.
a defesa de interesse de grupos intemadonais.
Emenda ou proposição, quero salientar aos noCorno colocou, inicialmente, o Deputado Alves, bres Deputados e Senadores, o meu total repúdio
existem interesses de mineradores nessa briga. a uma prática como essa. I:: o mesmo que eu
Eu acho que entre os interesses das mineradoras querer dar ordens na sua casa. Não podemos
brasileiras nacionais e os interesses de grupos aceitar isso. Não sou nacionalista convicto, e acho
internacionais não há parâmetros de compara· que, no momento, faJa-se muito, na Constituinte,
ção. Chega de vender e entregar este País nosso. sobre o direito do branco, o direito do preto, o
O Brasil está sedento por uma ação nacionalista direito da criança, o direito do índio, o direito da
de I_)ÓS todos, principalmente nós, parlamentares.
mulher. Temos que colocar também os deveres,
Não existe, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. inclusive os do índio, e colocar o respeito à nossa
Senadores, País no mundo em que elementos soberania. Mas não é esse o respeito de retórica,
estrangeiros tenham tanta liberdade de ação_ co- é respeito prático, respeito esse que nos dará conmo no Brasil E gostaria de indaQar: será que dições de nos olharmos no espelho_ e nos orgu·
os padres brasi1eiros têm autonomia, _têm liber- lharmos da nossa condição de brasileiros.
dade de opinar sobre os problemas da Polónia,
da Áustria, da Itália, da Inglaterra e da França?
Então, coloco-me totalmente ~ontrário a esse
Todos nós sabemos que não. Então, a culpa do
pseudo-sementeio do cristianismo .e•.acho_ mais,
que está acontecendo no Brasil, e eu sou muito
que o dever desses padres era o de estar pregando
pragmático._N_ão é deles, não. Eles estão no seu
papel. Nós estamos recuando e eles estão avan- religião, e não estar aqui a serviço de interesses
internacionais, tentando se apoderar da_nossa Naçando. A culpa é nossa que não estamos pratição. Evidentemente, a publicação de 'ta1 matéria
cando o nosso dever sagfado que e o de defender
não pOde agradar ao CIMI, que se interessa em
a nOssa Pátria.
manter o índio confinado em zoológicos humaFaço, aquí, questão de salientar que a minha
nos. Só está fa1tando construir jaulas e_ colocar
posição de político é bastante sui generis. Eu
os índios lá dentro. Os índios que conheço lá
sou político modesto, não tenho pretensões maioandam todos vestidos de calça Lee. gostam de
res com relação ao intelecto, mas sou um político
televisão a cores, usam relógio digital vindo da
muito objetivo. Não só em 1982, como Deputado
Zona Franca. Então, os índios também gostam
Federal, isto para os que não me conhecem, codo que é bom, eles não estão querendo se_r manmo agora em 1986, como Senador. Vim em 1982
tidos comCf espé..dmes raras, eles querem o dee-voltei agora, a esta Casa, trazido no bojo da
senvolvimento, querem o progresso. Tanto é que
independência. Não conhecia o Diretor do O Esa proposta do CIMI para a Constituinte partiu do
tado de S. Paulo, nãO tenho obrigações nenhupressuposto básico de que o índio pertence a
ma para com ele, não tenho obrigações para com
uma outra nacionalidade. D~ época do descobri·
o CIMI. Disse isto para o Arcebispo de Rondônia,
rrtento-clo Brasil para cá, eles estão querendo
há poucos dias, porque em maio eu fiZ um protransferir a nacionalidade do índio para onde? Panunciamento me _colocando contrário a essa inva~
ra a Áustria? É um absurdo o que tentam fazer
são do nosso Brasil pelo estrangeiro.
com
este País. E nós, num ato de oinissão, estaVejam os Senhores que no Estado de Rondômos aqui dizendo amém a tudo isso.
nia, mais precisamente_ no Município de Oriquemes, a FaNAI declarou uma área lá como desceu~
Todos nós sabemos quais são os interesses
que há por trás de tudo isso. Ninw.tém está que~
pada. O INCRA licitou essa área e assentou diver~
sos colonos. Então, o Brasil gastou fábulas para
rendo - esse pessoaJ do CJMl e estrangeiros proceder a esse assentamento. Recentemente, o
defender os índios. Muito pelo contrário. Existe
noSSO Presidente José Samey, aCredito que talVez.
muito abuSo ao fridio, inclusive sexual às figuras
num gesto, na prática de um ato de pouco-conhedas índias, que ainda O Estado de S. Paulo
Ciinento de causa e_ de grande influência dos intenão divulgou, mas deve divulgar, para esclarecer
resses da sua Assessoria, assinou um decretO demais ainda a opinião pública nacional do que
sapropiiarido um milhão e oitocentos mi1 hectares
reaJmente acontece na Am~ônia.
O art. 1~ dessa proposta absurda e descabida
de terras, já consideradas pela FUNAI como terras
livres, licitadas pelo INCRA, ocupadas por urna
diz que "O Brasil é uma República Federativb.
parte de corajosos brasileiros que lá estão enfrene pfurinacional."
tando a lelshmanióse, a malária, e a ausência do
Todos.nós sabemos que essa tese testa de frenGoverno bréi.si1eiro. E agora, esse mesmo Governo
te-c6in o interesse brasileiro, porque tudo se deve
faz.er para manter, pelo menos, essa unidade nabaixa um decreto, determinando a saída desse
povo de lá. Por que isso? Para atender a uma
cional tão ameaçada, tão violen~da pelas potêndeterminação de grupos estrangeiros, para atencias estrangeiras.

O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves) -O tempo de V. Ex" está esgotado. Pediria a V. Ex<' qUe
conduisse.
O SR. OU\VO PIRES -
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Nobre Presidente, V.

Er' fOi tão condescendente com outros Parlamentares, que gostaria que o fosse também comigo.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Eu

o estou sendo também com V. ,Ex\' Acontece que
outros Deputados estão reclamando.

O SR.-OLA.VO PIRES --É que ouvi pãCfentemente os outros Deputados, e gostaria que V.
Ex! rrie desse mais tempo para faJar sobre o que

Como representante da Amazônia na Assembléia Nacional Constituinte, não posso calar-me
ante desta agressão, a esse achincalho à soberania n.3donal, sabendo qUe o Brasil emanou esse
absurdo pedido para interferência externa em assuntos desta Constituinte. Por iss_o, estou solidário
com a campanha do jornal O Estado de s. Paulo, jornal esse que, se tem posicionado finnemente na defesa dos interesse da Nação brasileira,
e que para mim, e acho que para todos os bragjJeiros, tem muito mais legitimidade do que essa
ca_mbada de estrangeiros que tentam interferir na
vida brasileira.

aqui vim descrever.

Quero alertar aos ConStituintesque àqui estão,
que se procura, através de toda esta trama, manipular a Constituinte e consegUir dirigir os trabalhos Constituintes coritra o interesSe riadonal. é:
preciso que o índio tenha condições legais para

decidir aquilo que entender, ou melhor para o
seu destino, livrando-se da cangalha jurídica e
da tutela eterna. Que o índio seja brasileiro e não
um quisto encravado no Brasil, entravando o desenvolvimento nacional. E no momento em que
a Constituinte decide sobre a nOrma básiCà (Jue
regerão o destino de todos os brasileiros, esta
CP! assume uma iinportânda histórica para trazer,
ao debate livre e democrático, matéria de tão alta
relevância que haverá de_senslbilizar o legislador
Constituinte, na ocasião erri que decidir quantO
ao destino da potencialidade mineral do Brasil.
Tenho em mãos, Sr. Presidente e Srs. Deputados e Senadores, um documento da maior gravidade no qual o CrMI apresenta sugestões e_solicita mais, ao católicos da Áustria, no sentido de
exercerem pressão sobre os ConstituinteS brasileiros, visando pres_ervar aquilo que chamam de
"direito· dos índios", sem qualquer limitação.
Ora, Sr. Presidente, o direito de qualquer mortal
limita-se peJo igual direito do seu semelhante. E
no Brasil nenhum direito deve soprepor-se ao direito do povo brasileiro, que é composto da miscigenação das três raças.
Neste documento que circulou nas comunidades católicas da Áustria, retrata-se a Amazônia
como patrimônio internacional, pois a ameaça
é também uma ameaça à Europa. Isso está inserido na página 13. Retrata-se o Projeto Calha Norte
como uma pressão ao índio e à Natureza e não
como uma legítima defesa nacional de um País
que pretenda preservar suas fronteiras. Vejam
bem: uma das poucas iniciativas louváveis do_
atual Governo, o estrangeiro vem aqui se colocar
contrário a ela. E Conclui com o pedido de socorro
do CIMI, onde se pode expressamente a intervenção daAstria em assuntos da politica interna brasileira. Isso está à pág. 14.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Seilado-res,é doloroso constatar que tais sugestões tenham partido daqui do Brasil, por esta entidade
que em seu selo centenas de sacerdotes estrangeiros - , aliás, a predominância estrangeira é
palpável- que nada fazem em proveito do Brasil
e de_todos nós. E não se diga que o documento
foi feito em uma gráfica qualquer, foi impresso
na Áustria, de onde nos veio a brilhante proposta
da emenda constitucional, preparada em modelo
adredemente_ projetado pelo CrMJ. O documento
é este, e depois o meu pronunciamento, sobre
o qual tenho cópia, este documento estará à disposição de V. Ex•s
- -

OSR. OTÁVIO EÚSIO- Permite V. Ex' um

aparte?
O SR. Ol...AVO PIRES com prazer.
O SR. OTÁVIO EÚSIO -

Pois não, Deputado,

uma preocupação internacional com a Amazônia.
Há uma enorme preocupação internacional com
os iilâfgenas. E. por favor, não vamos assumir
que isso signifique urna interferência indevida no
País e,_muito menos, uma agress!o a nossa soberania nacional.
O SR. OLAVJO PIRES -

ao O Estado de S. Pau1o, ao O Globo, e até
à imprensa livre e independente do Brasil, que
encetem também, uma série de reportagens ~
bre outro absurdo que acontece ern _n_osso_Pais_;
que é com relação à bauxita...
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -A Presi-

dência faz um apelo a V. Ex", porque há quatro
Srs. Congressistas inscritos. Que esse ·asSunto V.
Ex" trate na tribuna do Senado e a Comissão to~
mará conhecimento.
O SR. OLAVO PIRES - ...vendida por preços
aviltantes para o exterior.
Concluindo, para não ser indiscipliri~do com
a Mesa Diretora, também para com o n9sso Presjdente, quero que a Presidência anote a minha
solicitação, para convocar a presença, aqui nesta
Comissão, do Dr. Romero Jucá, Presldente dã
FUNAI.

Quero crer que há

Deputado, com todo

respeito que tenho a V. ~ e aos outros Membros
da Comissão, eu gostaria, inclusive, de formular,
aqui, um convite para que esta Comissão fizesse
uma viagem a Amazônia, podemos começar por
Rondônia, para que os senhores pudessem c~
nhecer de perto a problemática que lá existe.
Por exemplo, tivemos, aí, um impedimento, por
parte de esquemas estrangeiros, para o asfaltamente de 85 Km de estrada que liga a BR 364
ao Município de Alvorada do Oeste. Por quê? Porque-esse asfaltamento iria representar o desenvolvimento daquela área.
Tomamos Conhecimento, diariamente, através
da imprensa, que o BID, que o Banco Mundial,
que outras instituições estrangeiras ameaçam
cortar os recursos para a construção da rodovia
que ligará Porto Velho, asfaltlcamente, ao Acre.
Por quê? Porque esse asfalto irá representar o
des_envolvimento daquela região. Ou será que eles
querem nos condenar a um eterno subdesenvolvimento? Isso é um absurdol
Perguntei ao Senador Pompeu de Sousa se
ele conhecia a Amaz~nja e S. Ex' demonstrou
não conhecer a Amazônia; já ~steve em Manaus,
já esteve em Boa Vista, que ele chamou de Bela
Vista. Então, isso não é conhecer a Amazônia.
Tinha que conhe.cer a Amazônia mesmo.
Quando tivemos, há tempos atrás, em Porto
Velho, a visita de um Ministro da Saúde, que chegou em Porto Velho. cedo, hospedou-se num hotel 5 estrelas e saiu à tarde, no seu jatinho, e
chegou em Bra5l1ia dizendo que em Rondônia
não existia malária. Lá, num 5 estrelas, não tem
malária mesmo. Deveria ter viajado, por onde viajo, em Rondônia, visitar os hospitais do Governo
do Estado de Rondônia, para ver a incidência,
quase que totalitária, do doente malárico nos leitos dos hospitais do Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Álves) -A Presi-

dência faz um apelo a V. Ex' para concluir, porque
ainda há quatro_ outros oradores.
OSR.. O lAVO PIRES- Estou concluindo, mas
não pósso deixar de mencionar, aqui, o meu apelo
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O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Já está
anotado, porque já foi sugerido pelo nobre Deputado Gerson Peres.

O SR. OLAVO PIRES - E eu quero também
solicitar que seja convOcada a presença do
Sec_retário de Segurança PÇJblica de R,Pjal _
Mena Barreto, que eu tenho certeza trará g
importantes esclarecimentos para a nossa diScussão.
E, concluindo, já que estou sendo compe!i~s)
a ísso,-pela Mesa Diretora, eu quero solicitar ap~
nas um _espaço para fazer umas perguntas a ãt=guns membfos da Comissão, a começar 'p_elo Senador Severo Gomes.
·
(Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (CardoS<) Alves) -

Eo

pediria ao nobre Senador que não respondesse.
Eu faria um apelo ao nobre Senador que concluísse o seu discurso.
O SR. OLAVO PIRES - Eu vou cáncluir, me
o direito de novas interferências.

reserv~ndo

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

Muito

bem. Com a palavra o nobre Líder Amaral Netto.
.

.

o SR. AMARAL NETIO - o que qúero dir~'
é que sou um homem experimentado e co_mo ·,
já se perguntou de tudo a V. Ex'.__e_y não.võu
fazer uma_ admoestaç:ã_o, simplesm~nte quero dizer que conheço este País de ponta a ponta,_ Qa$
minhas 3 mil horas de filme, em todo o PciJS;
mil horas são da Amazônia. E se o_meu_guerido
Senador Severo Gomes, a quem fahto esttnlô,
ou Q meu Deputado Lysâneas Maci~l ~ quando
eu provei que a direita é mais educada que a
esquerda, porque deu a paJavra para a esquerda
falar na frente da direita, e acabou ninguém ou0ndo - , eu diria que na Amazônia, ninguém pode
dizer que conhece tudo, porque ninguém conb~
ce tudo da Amazônia, nem os próprios am~
nidas, nem o Senador, nem o Deputado. A An:lazônia é alguma coisa de muito grave para se conhecer.
Estive em Roraima, cerca de dez vezes, esti\ié
com os yanomanis em 16 tnbos, indusivl'! na Serra do Surucucu e quero-lhe dizer o que vijá.
Naquela ocasião, instalavam-se as máquinas de
pesquisa da Oa. VaJe do Rio Doce"e.~três pa:-are-s_
estrangeiros obrigaram a retirada de máquinas,
porque diziam que ali havia 1oo indiOs e----:acabo~
a pesquisa. E tirou-se de Roraima - quem- 'e5tá
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nesta -comissão, seriéinlénte, e precisãin, J>orqtie,
Sr. Presidente, o que eu -encontrei na Amazônia,
e eu ouvi um querido companheiro aqui referin~
do Surucucu cerca de 5 ou 6 ou 8 mil garimpeiros
que viviam daquilo.
do-se a opressão dos salesianos, no rio Negro,
Por outro lado - eu estou falando de Roraima
sobre os índios. Estive- sabe aquilo que se cha-na Amazônia inteira o que predomina é o domíma cabeça de cachorro, os amazônidas sabem
nio da Igreja de esquerda. Isso é o que precisa -eu -segUrei na cabeça do cachorro, de Ça~ina!
ser dito. E eu tenho uma experiência válida. Em
e caí duas vezes com o Cataliila junto com ó
princípios de 80, quando se estudava o Estatuto
homem que se chama Protásio de Oliveira, um
dos Estrangeiros, eu fiz um programa de televisão,
dos maiores- conhecedores da Amazônia que eu
negando à Igreja, que pedia que fosse dada a
vi na minha vida, e hoje- está aposentado, em
ela o direito de importar para cá tudo quando
Belém- você conhece este homem viajou comifosse estrangeiro que vestisse batina ou não. Sim-_ go e me conduziu pela Amazônia desde Tenente~
pies leigos. Não me lembro que nome têm, mas
CororieJ, quebramos 3_ aviões juntos. Quer dizer,
que ajudam na pregação. Homens que viriam sem
euquebrei, quem qUebrou foi ele, que colimite de tempo para ficar. E eú tive a loucura
mandava. Pois bem, esse homem me mostrou
de ir para a televisão e ir contra à Igreja, não
coisas espantosas, era um homem que prestia igreja em si, mas contra aquilo que eu considero giava as missões de toda ordem. E sabem o que
que não é a Igreja. A CNBB, o CIME, e o C1B faziam as missões salesianas no r_io Negro? Que
eram, então, opressoras do fndio? Ensinavam o
e todas essas coisas. Fui para a televisão e disse
a verdade. Sabe o que me aconteceu, Sr. Presi- índlõ cantar o Hino NacionaJ, a desfilar no dia
dente? Por isso eu admiro a coragem do Dr. Júlio da Bandeira, a glorificar a Pátria, a ser brasileiro,
Mesquita. Aconteceu simplesmente uma coisa es- a aprender carpintaria, datilografia, desenho •. tudo. _
pantosa. E como eu disse a verdade sobre um
Eram escolas pe_rmanent_es naquilo tudo. Eu via
indíviduo da Catalunha que se chama Pedro Ca- índiOs virem de C-anOa, de longe, para freqüentar
saldálida, eu declarei que ele agora está compro- a escola mantida pelos missionários saJesianos.
vando, quando na rua, em com[do, ele veste a
Sr. Presidente, se V. Ex' voltar agora ao rio Netúnica do Exército sandinista e diz: "ele me honra
gro vai ver que tem índio com camisa da Nicarátanto quanto se fosse a vestimenta de um padre, gua, é isso que tem no Rio Negro, é isso que
de um bispo". Quando eu disse a verdade sobre interessa à esquercla. E quando digo esquerda
ele, 48 horas depois - e veja se Isso é Possível, não ofendo nenhum dos meus companheiros,
parece até essas emendas populares fabricadas
assim como me- chamam de direita e eu não - chegavam à TV Globo 40 mil asgjnaturas, pe- me sinto ofendido. Dígo esquerda no sentido de
dindo que tirassem o meu programa do ar. Dr. que esta posição é uma posição assumida, e eu
Júlio, ninguém lhe responde como ninguém me respeito quem assume suas posições. Mas é o
respondeu. Eles querem é que a gente não diga que está acontecendo na Amazônia.
a verdade e quando se diz a verdade acontec_e
Quando nós, em certa ocasião, bataJhamos peisso-que está aqui.
Jo plenejamento familiar, lá veio a Igreja outra
Querem saber de uma coisa? V. Ex~ já imagi- vez, quando Provei que se produzir filhos à von~a
nou, meus colegas aqui já imaginaram se este c;ie era total impossibilidade de se recuperar o
documento que veio da Austria, que de fato, não País. E quando entrei no problema indígena, aí
vale nada, se tivesse vindo dos Estados Unidos, é que V. Ex" precisava ver. Fui parã a televisão
sabe o que estava acontecendo? Era um desfile. com_um mapa, que não é nenhum desses que
Vou tentar não ser o Gerson, que é o meu discí- V. Ex" publicou, mas wn mapa do Brasil como
. pulo e como discípulo, ele está pior do que eu. qualquer outro. Comecei, com dados da FUNAI,
Mas era um desfile pelas ruas todas do Brasil, a localizar as áreas indígenas, aquilo que se chaassim "go home, vão mandar manifesto assim ma:Và reserva: indígena. Sabe V. Br, talvez nem
para as suas queridas progenitoras. Esta é a verda- todos aqui conheçam, a minha cidade, que era
de. ComO é da Áustria e é a favor da esquerda, naquela época uma cidade-Estado, chamava-se
a esquerda toda bate palma. E é isso que está Guariabarã., Sabe- qUal é o perímetro da Guanabara? Pouco mais de mil e trezentos quilômetros
acontecendo no Brasil.
quadrados. Sabe qual é o perímetro quadrado
E o fato verdadeiro - e aqui vou abrir o JOQO
da rese!Va indígena do Alto Xingu, onde vivi me- eu não quero saber se é o Governo, se é a
ses? Onde fui vinte vezes? É uma reserva que
mineradora ou não, eu quero é saber se serão
vai a mais ou menos vinte e um mil quilómetros
brasileiros os que irão explorar esse minério ou
não, e se o índio vai ter parte dele, e se o índio - quadrados! O desgraçado do meu Estado tem
mil e trezentos quilómetros quadrados para vivelucra com eJe. Porque o banditismo que está se
rem cinco milhões, e nosv:inte e wn mil quilómepraticando no Brasil - e note-se que o adjetivo
tros quadrados de Xingu vivem dois mil e quiaí, não é adjetivo é subStimtivo - o banditismo
nhentos índios. Eu, que no príncipio achei aquilo
que se está praticando é usar o índio para impedir
uma beleza, quando com os três irmãos Villasque a riqueza saia do subsolo, para manter como
Boas, que são fabulosos, geníais, exibíamos aquiqueria o Instituto Hudson fazer lago Hudson na
lo que o nosso companheiro chamou de zoolóAmazônia para submergir aquilo que tinha vaJor.
gico vlvier, com aquela gente toda nua, como
Imagine se tivéssemos. naquela época, submer~
dizia Pera Vaz de Caminha na sua carta, mosgido a Amazônia? O que aconteceria com o que
trando todas as suas formosuras, exibindo-se_ de
de tudo está se tirando de lá? Eu iria até Carajás
todo jeito na sl,la naturalidade, é uma coisa linda!
liquidado. Esta é a verdade.
Aconteçe que aquilo não é o hoje do Brasil.
Então, há alguma coisa que não está sendo
ouvida aqui, ainda e antes que o Presidente me
diga que alguém já disse - não me importa Naquela ocasião, não pensei no que viria aconhá algumas pessoas que precisam ser ouvidas
tecer, que está começando e vai para pior: o em-

preiteiro vai lá para buscar o que tem de ouro.
a estrada vai ser aberta, o_caminho de ferro vai
entrar, não sei se a ferrovia Norte-Sul, mas a estra·
da de rodagem vai entrar, a plantação vai entrar.
E o que vai acontecer com o índio despreparado
e isolado pela Igreja de esquerda? Notem bem,
não pela Igreja verdadeira, mas pela Igreja que
colabora com todos os regimes de esquerda deste
mundo. E isso, repito, é uma posição dela, eu
não tenho nada com isso, mé\s entro no pau com
elas, seja_ o que for.
V. Ex• está enfrentando isso, a reaçâo é essa,
e se ess_e documento, e se a orig_em disso tudo
fossem as companhias americanas, V. EX" tam·
béin- seria Chãrilado. tranqüilamente, V. Ex• seria
elogiado, porque V. Ex• denunciou aquela fera
internacional que são os Estados Unidos.
Quando aqui se falou e_m Paranapanema eu Sou hOmem para dizer a Verdade, e_u sou grande am_igo do Sr. Otávio Lacombe, que é ç Presidente da Paranapanema, e eu seria um cínico
se chegasse aqui e fingisse que não conhecia
o Sr. Lacombe. Eu não devo nada ao Sr. Lacombe, a não ser a soll_dariedade de amigo e de companheiro. E conversando com ele milhões deve·
zes, fui várias vezes filmar aquilo que ele fez na
Amazônia. Ainda ontem ele me pedia que lhe
mandassse todos os filmes que tenho sobre o
trabalhO da Paranapanema na antiga Transamazônica, no lgarapé Preto, desde aquele início em
1969. EStOU tentando fazer isso, porque de fato
é um_ trabalho fabul_oso. _Tenho uma gravação
com cerca de 30 cadques daquela região, dizendo que querem uma empresa particular que explore o -ouro, e lhes dê participação no lucro. Está
gravado, meus queridos colegas, se V. Er' quiserem ver -_eu quando digo, Senador Severo Gomes, note bem, aqui, não quero atingir ninguém,
eu estou dando a minha posição, mas queria pegar os meus amigos- de esqueraã ou de direita
ou de centro, o que quiserem, escolham o nome,
para assistir comigo alguns teipes, da Amazônia,
que não cjlegam_ a ser cansativos, em relação
aõ-que estou dizendo. É de fato uma coisa admirável! E é duro que, de repente, encontremos pelo
caminbo urpa pedra montada- e aí peço licença
para bancar o Gerson Peres - por meia dúzia
de vagabundos de batina. Essa é a verdade, Sr.
Presidente, eu não consigo me controlar! E não
consigo, por que isso é uma falsidade, é uma
falsificação, isto não é brasilidade, absolutamente
não é.
Estou lhe dizendo, Dr. Júlio Mesquita, que se
V. S' tivesse consultado antes a CNBB; se V. s~
tivesse consultado antes o CIMJ, não publicaria
coisa nenhuma. Eles têm o direito de se defender,
e V. S• tem a obrigação de Publicar a defesa deles.
Não sei se V. S• conhece ou quem- conhece
aqui o Dr. Geiger - é o nome dele. Há pouco
tempo, ele divulgava, aos quatro ventos, aqui na
Câinara, de que estava incurso na Polícia e no
Judiciário um processo promovido pelo CIMI contra o seu jornal e V. Sr acabou de dizer que não
sabe de nada e isso consta de declaração oficial
desse Senho'r, aQui dentro.
V. s~ sabe que tenho as minhas diferenças com
o Estado de S. Paulo, mas assumi as minhas
posições e pago por elas, e estou aqui sentado
para dizer a todos os meus companheiros, em
volta de mim, que não tenho nenhuma concessão
de televisão, não tenho um filho empregado em
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Governo nenhum -

isso é uma bobagem de

se dizer, mas é a verdade -para ter autoridade
dentro da minha posição de dizer~lhe que é um
crime impedir quem quer que seja, brasileiro, go-

verno ou particular, explore trunérío porque tem
em cima dele 1O índios sentados. Vou dar uma

demonstração a V. S•: Xingu - um grande caci~
que, que hoje é homem de televisão, criou até
uma novela, Aritana, um dos mais bonitos índios
que já vi - e vejam, as minhas tendências são
normais (risos) -Aritana fazia assim, Dr. Júlio...
Sabe como é terra de índio? Ele me chamava

de capitão branco. Está aqui o nosso ex-compa-

nheiro MârioJuruna, eu o fui buscar pela primeira
vez na reserva de .São Marcos, perto do Rio das

Mortes, e pela primeira vez ftJmei os Txucarramãe,
aqueles beiçudos, fdmei o prtmeíro encontro do
txikão com os VUlas-Boas, que são os pigmeus
brasileiros. É curioso, mas vale a pena ver o filme
em que sou exorcizado pelo Cacique Yanomani
da tribo que visitei, pois estava com uma tonteira
enorme, para poder voltar em um monomotor
que quase caiu quando nos jogou lá, porque aquilo era jogar e não aterrissar. .Em Roraima você
não aterrissar, você se joga, porque o tamanho
da pista não dá. Pois bem, não conseguia voltar
por causa da labirintite, o diabo é que há uma
cena em que ele me _exorciza com o barulho de
motocicleta, aí ele corre para o lado e eu estou
até em uma posição chata ... Ou seja, é uma pajelança s6 que deu resultado, não posso negar que
fiquei bom.
Pois bem, no Xingu, o Cacique Aritana, seu
pai Catana, casado com 3 mulheres e 18 filhos,
esse homem dizia: terra de índio é terra que a
gente sobe - não era isso_ que ele dizia, mas
no lugar se mostrava isso ....., num tnontlnho de
.um metro de altura, em que ele possa subir, por
a mão em palma, em um dia límpido e claro,
sem queimada e sem névoa, olhar e até onde
a vist:a.dele alcançar é a terra dele. Porque ele
é nômade, por excelência! Então, faz-se demagogia e diz~se: isso aqui é reserva indígena, e
o que ele vai fazer daquilo? Ele não pode usar
aquilo que não sabe usar, ele não tem como usar,
ele não pode nem por sombra usar, e daí o meu
protesto, pois me chamaram de gen04::ida, quando fiz um discurso aqui e levei à televisão. E um
absurdo que 150milfndiostenham lO% do Território NacionaJ e se queira dar mais.
O problema de Roraima, Senador Severo Gomes, com todo respeito que tenho por V. Ex'!',
é muito mais grave, porque o problema de Roraima é que se entrega toda a fronteira nacional,
a área de uma Nação que está dentro do próprio
vizinho também. Tenho ft1mes feito no Peru,. na
Venezuela. na Colômbia e nas cuianas, eu conheM
ço aquilo tudo!
O que desejo dizer a V. EX' e a tOdos aqui
é o seguinte: isto não é uma Coinissão de Inquérito, pois pelo que se viu aqui é uma tertúlia de
alto valor, em que submetemos o Dr. Júlio Mesquita ao sacrifido desgraçado de não ir ao banheiro, (risos) de ficar sentado o tempo todo junto
com o seu secretário, pois acho que V. Ex' falhou,
deveria ter dado um interrupção...
Mas, terminando, quero dizer uma coisa: doulhe a minha palavra de honra que o meu objetivo
é o melhor possfvel, eu não sou da Amazônia
como o meu querido companheiro dizia, eu estou
aqui representando um homem de aJto respeito,

que é o Presidente do meu Partido, que é o Líder
do Senado, que é o Senador Jarbas Passarinho.
Eu sou Lider do Senador Jarbas Passarinho, nominalmente; eu fui Uder de AJiomar Baleeiro e
Temistodes Cavalcanti, o que é um absurdo se
dize~ isso. O Baleeiro, por exemplo, me dizia semM
pré que nunca imaginou que seria liderado por
wn analfabeto. (Risos.) Eu nunca me incomodei,
ele acabou_ Presidente do Supremo Tribunal, dizendo_que uma das melhores coisas da vida dele
foi ter trabalhado comigo. Então, representando
o Passarinho aquj, eu estou falando um pouco
-pelo que vivi na Amazônia, aquilo que o nobre
Deputado declarou é absolutamente verdade: a
Amazônia é uma coisa: fantástica, tão fantástica
que não admito que vagabundo estrangeiro nenhum bote a mão naquilo. Ai que está o problema!
Temos que fazer uma campanha para preservar
a Amazônia; agora, mantê-la intacta para alguém
tirar proveito dela? Vou dizer uma coisa aqui. que
pode ser uma estultice, eu não sou antropólogo
- e peço licença, eu lhe apontei por causa da
resignação. (Risos.) Verdade, Senador Severo Gomes? Ouça tuna coisa, há Um outro grupo que
desgasta este País, na Amazônia: chama-se antropólogo. AntropóJogo é o sujeito que vive à custa
do índio... PerdOem-me, mas estou dando a minha opinião, não são todos, porque todos têm
os seus defeitos e as suas qualidades. O que eu
digo é o seguinte: de fato, usa~se _o antropólogo.
o__~·
,-Pediria a V. Ex" que fosse
mais moderado, porque temos um ilustre companheiro da Comissão que é um dos Parlamentares
mais admirados nesta Casa e que é antropólogo
e V. Ex' o está ofendendo profundamente. Quero
desagravá-lo e peço a V. Ex' que, em nome do
decoro parlamentar tão bem invocado aqui pelo
Presidente, a praxe parlamentar, que use de tuna
linguagem mais própria, porque isso representa
uma ofensa aos companheiros que são antropólogos.

O SR. AMARAL NE1TO- É uma ofensa,_como
~ diz, e um elogio a um gesto que parecia
ser ele o pior. Quero dizer a V. Ex' o se_gujnte:
não sabia que havia antropólogos aqui dentro e
quando me referia à Antropologia não foi por ser
antropólogo. Digo que s_e usa a Antropologia, note
bem, os antropólogos da Amazónia usam a Antropologia para sobreviver por causa do índio. É outro pensar, nada tem a ver com a pessoa do companheiro que eu nem sequer não conhecendo
bem não poderia nunca atingir.
Peço a V. Ex' que me perdoe, não feri ética
nenhuma, eu ouvi ética ferida aqui, sim, na tribuna, cOmo Deputado sem caráter subir e ler um
documento falso dfzendo que eu era financiado
pelo Cel. Oliver North o que é mentira porque
na própria publicação não existe.
O Senador Severo Gomes trOuxe uma noticia
agora, que acho de responsabilídade dele prowr.
Estou há 3 meses implorando ao Sr. Ulysses Guimarães que faça uma Comissão de Inquérito para
apuràr isso, porque isso é gravfssimollsso atinge
a todos nós, isso que é gravidade e ninguém pulou
e ninguém protestou quando houve Isso. Foi atin~
gida a honra do Afif Domingos, a minha e de
vários outros...
Ainda agora, quando o Senador Severo Gomes
traz essa notícia do depoimento do Cel. Oliver
North, é necessário que se comprove como este

V.
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caso que está aqui, não pode ficar no ar, é impos·

sívell

Então, quero (Iue V. EX ine perdoe, não feri
ética nenhuma, posso ter sido até grosseiro no
sentido de falar em antropólogo sem exceção.

O SR SEVERO GOMES - Permite V. Ex' um
aparte? I: que a infonna_ção que tive do depoimento do Cel. Oliver North, aliás, hoje tenentecoronel, me foi trazida peJo Ministro Renato Archer
que ouviu, na televisão em Londres, ao lado do
nosso_Embaixador em Londre$, esse depoimenM
to, dizendo que uma parte do dinheiro Irã-Contra
veio fmanciar a democracia brasilelra.
O SR. JÚLIO DE MESOOITA NETO - Queria
dar um aparte para informar bem o Senador Severo Gomes, Eu lhe asseguro e posso dizer com
absoluta certeza que nesse depoimento, que foi
publicado, não há uma palavra que se diga Brasil,
nenhuma! O Ministro Archer deve ter ouvido mal.

O SR. AMARAL NEITO -Agradeço o depoimento do Sr. Júlio Mesquita e queria lembrar a
V. EX o_ seguinte: os jolnalistas brasileiros que
_representam o Brasil no exterior são de alta categoria, eu lhe dou o nome de alguns que trabalham
comigo, por incrivel que pareça, com Q homem
de esquerda Araújo Neto que chefia a sucursal
do Jornal do Brasil na Europa, esse rapaz é
supra bem informado e vários outros, jamais deixariam passar uma informação dessa sem transmitir para cá. No O Estado de S. Paulo ele
estaria demitido, se ele tivesse visto essa deda
ração sem transitir, estaria demitido.
Peço perdão a todos, desculpem-me pelos excessos, eles advêm de uma coisa que está no
meu pescoço há muito tempo, porque me con~
fesso orgulhoso do trabalho que faz neste País
e tive até, em certa ocasião, o prazer de receber
um depoifnento do Senador Nelson Wedekin, que
por isso não é obrigado a estar solidário comigo,
sobre o meu trabalho em determinadas ocasiões.
8

Modéstia à parte, descobri ess_e brasil para o
Brasil- esta que é a verdade! E tendo feito isto,
eu tinha o direito de dizer ao Dr.Júliode Mesquita
que ele está certo, que ele está no caminho perfeito e só não está no caminho mais perfeito porque tudo que aconteceu não veio dos Estados
Unidos, se tivesse vindo V. ~ estava acabado.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)-_ Com
a palavra o nobre Deputado Mendes Ribeiro.
O SR. MENDES RIBEJRO odltimo.

Acho que sou

O SR. PRESiDENTE (Cardoso Alves) ainda há o Deputado José Dutra.

Não,

O SR. MENDES RIBEIRO - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srs. Deputados:
Como homem de imprensa há 36 anos, estou
acostumado aos ecos da notícieJ, É axioma de
que o jornalista qu~ produz um fato é criminoso,
mas um jornalista que divulga um fato nada mais
faz do que cultuar a liberdade que esquerda, direita, centro, sem exceção, discursam, embora nem
todos a exerÇam.
Quero fazer uma pergunta e dar um depoimento.
Dr. Júlio de Mesquita Neto, o Minístro Paulo
Brossard de Souza P"mto recebeu de O Estado
de_ S. Paulo cópia de toda a documentação?
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O SR. JÚUO DE MESOOfTA NETO- Nin-

guém tem cópia dessa docwnentação, os V. Ex'i'S
serão primeiros. Ninguém tem cópia. Aliás, por
enquanto, não existe cópia.
O SR. MENDES RIBEIRO -

Pois o Ministro

Paulo Brossard de Souza Pinto foi procurado pela

minha pessoa, na condição de jornalista, e produ~
ziu declarações, públicas, dizendo que tinha abso-

luta convicção do envoMmento do CIMJ. Na mesma condição, procurei o atual responsável pela
CNBB, e, de !qual forma, ele produziu declarações
públicas se responsabilizando pela ação do ClMI.
Com o Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto

houve a reprodução de uma conversa mantida
entre ele e o responsável pela CNBB, conversa
essa que foi reafirmada pelo responsável da
CNBB, que, dali por diante, não mais falou. Aqui,

há uma outra desinfo_rmaçã.o. Não ouvi, nem li,
em lugar nenhum da imprensa ou dos outros
meios de comunicação, posteriomente à manifes-.
tação feita em O Estado de S. Paulo, palavra
a respeito do assunto, produzida pelo responsável
pela CNBB. Pelo contrário, essa parte da Igreja
ficou em silênch Não vejo por que se dil também
aqui, e em tantas outras partes, que é um sacrilégio estar trazendo a Igreja como parti pris de
um problema tão grave. A Igreja e a história sempre foram concubinas do Estado, e a famosa laicização aconteceu apenas teoricamente, porque ela
continuou em todo o mundo, principalmente no
Brasil, sendo concubina do Estado.
Há uma outra pergunta que eu gostaria de fazer
a V. S'l: como O Estado de S. Paulo procurou
autenticar o documento? Qual foi a providência
que O Estado de S. Paulo tomou para chegar
à conclusão de que os documentos produzidos
são autênticos? Quero dizer a V. S• que creio na
autenticidade, mas gostaria de saber...
O SR. JÚUO DE MESQ(JfTA NETO -

Digo

a V. ~que me reponsabilizo por isso: não lhe
posso dJzer a maneira, mas ternos absoluta certeza, e tomamos providências para saber a veracidade disso.
- O SR. MENDES RIBElRO --Posso dii:ef
5' que tirei a prova da autentiddade no ar...

ã V.

O SR. JÚUO DE MESQ(JfTA NETO -Já disse

aqui uma vez: o mais iinportante, o que conftmla
esses depoimentos são os fatos. Veja V. ~ os
fatos e esses pequenos detalhes que demos dos
documentos, que eles afirmam, casam-se perfeitamente.
O SR. MENDES RIBEIRO - .Mas quero dizer
ao depoente que tirei a prova da veracidade desses documentos no ar, porque perguntei a D.
Luciano se ele havia processado O Estado de
S. Paulo, e ele respondeu-me que nem ele, pessoa tisica, nem a organização processaram o jornal O Estado de S. Paulo . E indaguei, logo
em seguida, se depois do debate que ele havia
mantido- os fatos, a meu juízo, estão tão provados como estavam provados os fatos que me
levaram a votar em V. Ex", porque não gosto de
acúmulo de poder em nenhuma mão, não importa se a que está do meu lado, ou a que está
contra mim. Não sei, a essa altura, em qual igreja
deVo acreditar, se a igreja que, a juizo de V. ~.
é progressista, quando defende a reforma agrária
nos moldes da invasão ou se a igreja que, a juízo
de V. Ex', é da direita. quando defende o ensino

atrelado apenas à inicia~va privada, ou se a igreja
-entreguista que encontro no episódio do CIMI.
Apenas digo que é, sem sombra de dúvida, um
dos mais graves casos vindos à luz. E nós, Constituintes. devemos agradecer isso. Vim aqui para
exercitar a mais difícil das artes, que é a de ouvir,
e vim para a prender, porque não sou membro
desta Comissão, e dar este depoimento. No ar,
em entievi.sta concedida, publicamente, o Sr. Ministro da Justiça autenticou a denóncia .do O Estado de S. Paulo e no ar, o senhor responsável
pela CNBB declarou que não tinha processado
O Estado de S. Paulo e que, portanto, carecem
de fundamento as notícias a esse respeito.
Por outro lado, apresentei uma emenda constitucional_ declarando propriedade da União, o subsolo. Ainda há pouco, o Deputado Octávio Elísio
chamava-me a atenção de_ que isso está inserido
no projeto de Constituição. Eu fiz ver a ele .que
não está. Refere-se o projeto às riquezas mas,
em nenhum instante faz referência ao subsolo.
E, por duas vezes, a emenda que apresentei foi
- rejeitada. Vou inculpar aos meus colegas? Não!
Vou -- debate porque enclusive, a discussão foi
àspera, -foi ouvida fora da sala do Ministro- ele
havia encaminhado, ainda assim, algum questionamento a respeito ao MirUstro da Justiça. E ele
também negou.
Ora, é evidente que com 35 anos de jornal,
a gente conclua que se alguém não repta ou alguém não processa, é porque admite. E o encadeamento de fatos também toma evidente o que
foi posto aqui pelos depoentes e o que foi colocado a público pelo O Estado de S. Paulo.
O SR. LYSÁNEAS MACIEL-Pennite V. Ex'

um aparte?
O-SR MENDES RIBEIRO- Pois não.
O SR. LYsMlEAS MACIEL-Maiores demÍn·

cias, e tQdos os fatos que foram levantados aqui
até agora, não puderam ser examinados por uma
única ·razãcke ·que- óif dOCumen-tOs-alriaa-nâo- fQ:"
ram prodwidos. O próprio depoente, com toda
-a honestidade que é sua caracteristica admite que,
esse documento_ ninguém o tem. Como é que
pode se fazer uma defesa. inclusive, na Justiça,
se o documento não existe?
O SR .. MENDES RIBEIRO- Deputado Lysâ·
neas Maciel, votei em V. ~ como anticandldato.
Fui o único Deputado do meu Partido que votou
áberto-em V. Ex', porque não faço nada escondido. Mas dizer que todo cuidado é pouco, porque
eu, por ignorância, poderia estar extrapolando o
Cuidadá; já que um engenheiro da mais alta hierarquia e fora de qualquer suspeição, como é
o Deputado Octávio Elísio, me dizia que os cuidados estavam tomados. Mas, agora, conversando
e ouvindo todos, chegavamos à conclusão de que
não, que é imprescindl'vel constar da Constituição
o subs'olo, porque entendemos aquilo que entemos ser riqueza hoje, pode ser uhrapassado por
uma nova terminologia amanhã. Por incrível que
pareça, não consta em nenhuma Constituição
Brasileira esse termo. Por isso, louvo a oportunidade de aprender e a oportunidade que tive
de, pelo menos, ganhar dois adeptos. É a contribuição que a Imprensa brasileira traz! Eu estou
acostumãdo a isto, a imprensa ora é direita ora
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é esquerda, conforme a posição que assume, o
importante é que seja livre.
Os meus cumprimentos a V. EX'
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

Con·

cedo a palavra aó nobre Deputado Gabriel Guerreiro.
O SR. GABRIEL GUERREIRO- Sr. Presidente,

Srs. Membros desta Comissão, ilustre depoente,
minhas Sr" e meus Srs. que ainda nos ouvem
aqui, apesar do avanço da hora, eu gostaria de
tecer alguns comentários acerca do problema que
estamos tratando aqui.
Primeiro, eu gostaria de discordar da maneira
como colocou o nobre Uder do PDS, a questão
dos antropóJogos, em solidariedade ao meu companheiro Saboya, que é antropólogo e por quem
tenho a maior conta.
Quero colocar as minhas posições a partir de
uma visão que tenho da questão amazônica. Como amazônida quero reclamar, em primeiro lugar, do meu Líder no Congresso Nacional, que
me excluiu desta Comissão e teve a coragem
de dizer porque o fez, embora eu não vá declinar
aqui. Excluiu-me, mesmo eu sendo um amazô..
nida, para colocar uma porção de gente que não
é da Amazônia; exduiu-me mesmo eu sendo um
geólogo que tenho uma vida inteira - gastei o
melhor da minha juventude, da minha inteligência
na Amazônia, - convivendo com índios e com
o problema mineral; excluiu-me, mais ainda, apesar de ser eu um estudioso do problema da Amazônia e ter muitos trabalhos publicados sobre a
questão do meio ambiente, de ser um homem
que defendi a vida inteira a questão indigena, mas
do meu ponto de vista. Mesmo assim, eu fui discriminado, e discriminado fui porque ftz um discurso, quando as denúncias do O Estado de S.
Paulo vieram à tona, e coloquei a minha posição
de absoluta coerência com que havia defendido
em uma sala paralela a esta, sobre a questão
do subsolo brasileiro.
VliTI para esta Casa com o cornpf<?~~--~~
fãier- aV.iiiçar--a--questão·-mmeran:,rasueira e de
tratar a questão da Amazônia como aquilo que
me for possível dentro da minha capacidade.
Vejam os senhores que esse_ meu protesto tem
um fundo, porque tenho por trás de mim uma
vida inteira nessa luta. Lamentavelmente, o companheiro Octávio Elizio não está aqui, porque tem
sido uma das pessoas que tem acompanhado
a minha trajet6ria, que não era de político, tenho
apenas cinco anos como políticO, fui Deputado
Estadual por acaso ou injunção de outros campa~
nheiros que me forçaram a entrar nesse negócio,
e me canclidatei não pela veleidade de ser Deputado Federal, mas porque queria vir para essa
Constituinte com aquilo que eu havia aprendido
na Amazônia.
O Senador Severo Gomes é testemunha dos
trabalhos que eu tenho nesta área. Assim mesmo
eu fui discriminado e não faço parte desta Comissão, mas tendo oportunidade de falar, quero lhes
dizer algwnas coisas, principalmente ao Dr. Mesquita.
Acho que o jornal O Estado de S. Paulo prestou um enorme serviço a este País fazendo as
denúncias. E vou dizer porquê! Porque eu, quando
estudante, no Rio de _Janeiro, presidente de um
diretório acadêmico, fui procurado, cassado, _e
perseguido, porque fiz uma gravíssima denúncia
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à UNE: mostrei um trabalho fetto nos Estados

_ Q,SR. CONSTr'rUINTE (Gabrie1 Guerreiro)-

Unidos por um cidadão chamado Charles Wrigllt
que propôs, para a América Latina e para a África,
verdadeiras diretrizes sobre como os Estados Uni-

Ao mesmo tempo se diz que pertence à Nação

e à União, quando na minha proposta pertenceria
à !"i_aç:~q__e não à_ União, porque sendo um bem
dos_ deveriam garantir a sua hegemonia militar
da União, pode ela dele dispor, o que não ocorre
sendo um bem da Nação. Perdi, aqui na comisindustrial, através dos recursos destes países. Fasão.
zia proposta de mudança de legislação, razia proCompanheiros, queria propor que as nações
posta das mudanças globais do comportamento
indígenas, com o Direito Público, tenham absodesses paises na questão do subsolo, dizendo
luto direito, como nações independentes, como
textualmente que era a garantia da hegemonia
industrial e militar dos Estados Oi'lidos, que estava
nações diferenciadas, no Brasil; que sejam donas
do subsolo, pois é estrategicamente importante
em jogo. E o Brasil adotou, tanto no que concerne
um subsolo do tamanho do Brasil, comparável
ao chamado Plano mestre Decenal feito pelo Exao chamado .sa~ countries na economia munMinistro Mauro Tibau, em 1965, com o aval do
dial, na questão mineral. Sabemos que todo supriSenador Roberto Campos, que assinou embaixo
_!!} ente mineral é exaurivel, esgotável e absolutatambém a exposição de motivos - e com ele tive
mente fundamental, hoje, para o desenvolvimento
sérias brigas aqui nesta Casa - mostrando a estratégia de como deveriam se comportar as nações -·de qualquer nação, para a hegemonia de qualquer
nação. Hoje, o desenvolvimento, a hegemonia de
poderosas, com relação aos subsolos das nações
qualquer nação está baseada em três pontos funsubdesenvoMdas.
damentais, no avanço dentífico, no avanço tecnoEsses documentos foram transcritos na expológico e no súprimento. E o suprimento mineral
sição de motivos, praticamente lpsis Utterls. E
ê um capítulo à parte, porque é exauóvel, esgoforam transcritos, depois, no documento que encaminhou o chamado Código de Mineração. Tó- - tável, não se recupera mais. Cada nação que vende o seu minério, que retira o seu minério, e não
das as alterações propostas, tanto para o Plano
o controla, e não faz uma avaJiação correta do
Mestre Decenal, quanto para o Código de Mineraseu minério, do seu subsolo, para garantir o seu
ção, foram transcritas segundo as diretrizes traçasuprimento e montar suas estratégias a partir dos
das pelo fr. Charles Wrigth, que não era nada
interesses nacionais, é irresponsável. Assim, quemais, nada menos, do que o Assessor do Presiro dizer que os nossos últimos governos têm sido
dente John Kennedy para Assuntos Minerais, tendo sido também Chefe do Büreau de Minas dos extremamente irresponsáveis, inclusive o atuaJ. E,
segundo consta- todos sabem- sou do PMDB,
Estados Unidos.
Portanto, Companheiros, quero lhes dizer, com Partido que-dá suporte ao Governo.
A nova República ainda não propôs, pelo memuita humildade, senda um homem que estudou
Mercado Internacional, que tem mestrado em nos no que concerne à Amazônia, uma nova orGeologia Económica e que estudou Economia dem;- uma nova estratégia, no que se refere ao
Mineral, conheço alguma coisa da questão dos subsolo.
Assim, quero ·pedir ao nobre jornalista Júlio
mercados internacionais. Sabendo disso, não tenho a menor dúvida de que a estratégia de domi- Mesquita Neto que mantenha esta coerência de
nação desses países, que _a estratégia de supri- defesa dos interesses nadonafs, fazendo com que
mento e de garantia de preços controlados no O Estado de S. Paulo defenda a nacionalização
mercado intemadonal, são capazes de fazer de completa do subsolo brasileiro, porque esta é a
qualquer entidade, seja ela de que tipo for, instru- única maneira que vejo, para: termos soberania
sobre o subsolo nacional. Vamos ser coerentes
mento de sua ação.
Portanto, tanto faz o documento do Assessor contra o CIMI e contra as multinacionais, que semdo Presidente Kennedy quanto documentos de pre combati porque sei que elas têm uma estradiretrizes produzidos seja lá por quem for, não tégia multo bem montada. Em 1978, eu não era
estão isentos dessa ação, Companheiros. Quero político, nem pretendente, mas vim a esta Casa
lhes dize'r isso, porque o jornal O Estado de e fiz um depoimento na Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados, sobre o ouro,
S. Paulo fez uma gravíssima denúncia.
Concordo com o que foi dito, aqui, que a Ama- ea(JueJa altura-tenho um documento publicado
zônia não é conhecida, e parto do_ princípio de por esta- Casa - eu dizia que a única política
que aJgumas terras indígenas- muitas vezes foi coerente.. bem traÇãda, para ouro, neste País, era
dito e mistificado de que têm grandes riquezas a política da Anglo-Amérlca, que chegou aqui em
-têm riquezas comprovadas, algumas delas; ou- 72, instalou um pequeno escritório no Rio_ de Jatras, nem se sabe de nada e devem ser pesqui- neiro e, em oito anos, já tinha se assenhoreado
sadas pela União. Concordo com o Senador Seve- das melhores e .das principais reservas medidas
ro Gomes, no sentido de que haveria de ser um e conhecidas no Brasil. Sei que ela é uma multinaprivilégio da União. Até concordaria com isso. Mas cional, é competente ~-não _é ayentureira; ela veio
não concordo, Senador, com o fato de se_ estabe- com o Objetivo de eXplorar ouro para valer, para
lecer, aqui, neste anteprojeto, que não se pretende obter grandes lucros, ela veio com essa política
a soberania dos índios sobre o subsolo, quando traçada, não é garimpeira, mas uma multinacional
se diz que é preciso de uma autorização da comu- e,_ como multinacional que se preza e chega a
nidade indígena para se explorar qualquer coisa. esse níve(,- é competente~
Então, ela tinha uma política que o Brasil náo
Além das restrições que V. Ex" colocou.
t!nha. Está aí o resultado, meus companheiros,
OSR CONSmUINTE (Severo Gomes)- Eu já foi denunciado aqui, inclusive o editorial de
O Globo, do qual tenho um recorte, denuncia
também não estou de acordo.
o _problema do contrabando do ouro na AmazôO SR. CONSTITUINTE (Gabriel Guerreiro) nia. Produzido por quem? Pelo caos no garimpo
Aqui está dlto que será preciso a autorização.
que, além de contrabandear este ouro. que ê uma
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moeda forte e que serve - não tenho as provas.
porque seria absurdo ir à Polícia Federal, mas
a: Polícia Federal deve saber disso, a grande maioria 80% pelos menos é cõntrabandeado- como
moeda, muitas vezes- concordo com O Globo,
para comprar tóxicos - este ouro é produzido
na Amazônia e é intemacionaJizado. Este País produz mais de 100 toneladas de_PUI'Q_~ não internaJiza para o Brasil 30 toneladas. Portanto, não
tem significado para o mercado mundial, quando
nós poderíamos, hoje, estar determinando no
mercado mundial, porque seríamos o terceiro
maior produtor de ouro do mundo. _
Essas questõ~s todas, se não h~~~ politica, urila estratégia nacionaJista no bom sentido,
não na xenofobia simples, mas no controle exercido peJa Nação brasileira, pelo Congresso Nacional, que me assusta quando vejo colocado aqui
que o Congresso Nadonal vira órgão burocrático
e dá autorização de pesquisa e de lavra, a quern
quer que seja, inclusive nas terras indígenas,
quando eu defendi a proposta de que o Congresso
Nacional deveria ter a responsabilidade, isto sim,
de cassar as concessões póblicas dadas para
aqueles que não cwnprem a lei. Essa é a posição
de resguardo da soberania nadonal, do Congres;
so Nacional que não aceita as minhas propostas.
Aliás, quero dizer aos Senhores que não foi aceita
nenhuma das propostas que fiZ até hoje, porque
náo sou das pessoas que têm um grande trânsito
neSta Comissão e o Senador Severo Gomes sabe
disso, porque pertenci à Comissão da qual ele
era Relator.
Quero dizer, ainda que acha que o importante
no subsolo brasileiro é manter a coerência da
nacionalização, sou contra realmente a exploração pelas multinacionais. Com relação a essa
questão do ClMI, acho que defender etnias diversas no País, poderia até ser uma situaçao mais
ou menos natural. Não vejo com muito bons olhos
esse afã da necessidade de definir isto, como nações diversas, s6 posso ver isto como uma tentativa de angariar algum mecanismo pelo qual esses
indios possam tei algum meio de se defender,
de uma outra forma que não a defesa que a própria União, a Nação e o Congresso Nacional devem ter a responsabilidade de fazer. Acho que
n6s estamos diante de uma situação extremamente grave, extremamente dificil, mas nós temos
que ir fundo nesta questão. Acho que documentos
devem ser estudados, analisados e trazidos para
esta Comiss!o o mais rápido passivei e feitas cópias autenticadas, porque o responsável aí não
passa a ser o Sr. Júlio Mesquita, mas o cartório
que as registrar.
Quero, pelo menos, que a Comissão me dê
a oportunidade de ter acesso a esses documentos,
já que não so_u membro e fui descriminado dessa
maneira.
O SR. PRESJPENTE (Cardoso Alves) -A Presi-

dência já convidou V. Ex' e terá aqui toda acolhida
e será informado, freqüentará a Comissão como
um dos seus membros."'
O SR. GABRIEL GUERREIRO -Muito obriga-

do, Sr. Presidente. Para encerrar e para não ser,
talvez. demais enfático nas minhas colocações,
quero deixar bem claro que é apsolutamente verdade e que foi dito pelo Deputado Amaral Neto:
nós não conhecemos a Amazônia. Lamentalvemente,_nãÇ> a conhe-cemos quase nada. Vou fazer
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um depoimento aqui de que a área mais bem
conhecida da Amazônia, do ponto de vista geológico, é Carajás, tão falada e tão d_ecan~da, para
onde _o Presidente da República se desloca para
receber outros Presidentes da República. Não se

conhece 30% do subsolo de Carajás. Imagine
o resto da Amazônia, que só tem 4% mapeado
um para cem mil. Portanto, não se diga aqui e vamos acabar com essa mistificação - que
as terras estão cheias de recursos minerais. Algumas delas estão, sim. Quero denunciar aqui que
a Funai aumentou, duplicou, triplicou, de 1980
para cá, as reservas indígenas. E muitas das áreas
que hoje se diz que tiveram alvarás de pesquisa
expedidos pelo DNPM, eu não estou aqui para

defender esse 6rgão. Pelo contrário, tenho sido
um dos acusadores do DNPM em muitos dos
processos da sua história, Mas tenho respeito peJos companheiros que são, muitos deles, técnicos
ou geólogos, como eu.
Quero dizer aqui que eu ouvi do defensor da
emenda popular sobre a questão indígena, que
nós temos 9% das terras brasileiras _nas mãos
dos indios e que isso é a mesma coisa da Austrália
e dos Estados Unidos, aproximadamente, em -ordem de grandeza. Só se esqueceu de dizer ou não se esqueceu porque está no discurso dele
que lá na Austrália há uma população de 1 milhão
e 500 mil índios e, aqui, de 250 mil, para ser
bondoso, para ser bastante elástico, donde as relações são absolutamente diversas, diferentes. Quero dar um depoimento porque conheço várias
e várias Ilibes indígenas. E as conheço porque
prospectei a Amazônia, não como Deputado, mas
como geólogo, peão da proa da canoa, fazendo
geoqujmlca por essa Amazônia afora. QUero dizer_
para ós senhores que, em 1972, eu encontrei
um grupo de índios, eu estava com os meus cabodos no alto do Mapoera. Os índios, ness_e tempo,
habitavam ainda o lamundá (?). EncOntrei lá um
grupo de cerca de 20 índios. -

Tmha levado comigo um intérprete, pela eventualidade de achar algum índio - ele chamava
11co Vieira. EStá viVá-e eu pOsSO apresentá-lo aos
senhores - que falava o que os caboclos cha·
mam de "gfria dos índios". Lá ele estava faJando
com o sujeitei Cwiosáinenfe-, come<::ei a biSbilhotar para ver o que eles tinham, porque eles
estavam muito corteses conosco. Sabiam muito
bem pedir as:(lcar, sabão, etc. Comecei a ver que
eles tinham um aculturamento muito razoável,
mas não falavam uma pa1avra em português. M
eu descobri em drna de uma mesa várias revistas
em quadrinhos em inglês, fitas em inglês, faca
inoxidável, espingarda inglesa, cartucho inglês,
até. Perguntei ao índio que estava como líder deles
se ele falava inglês e ele prontamente me respondeu. E os meus caboclos ficaram extremamente
surpresos, porque eu comecei a falar com os ínK
dias tranqüilamente e eles não entendiam bulhufas, e nem o interpréte passou a entender mais
nada, porque os índios tinham perfeita convivência com a língua inglesa. Depois, encontrei uma
religiosa que, sabendo que estive lá, não qUeria
nem que eu passasse por perto desses índios.
Entao, esta queStão tem fundanlento e é séria.
A soberania nacional, Sr. JúJio Mesquita, não está
em jogo nesta Casa. Nós não podemos abrir mão
para ninguém! Enquanto eu estiver aqui nesta
Casa e não calarem a minha voz, não cassarem
o meu mandato, porque há muitas ameaças, eu
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rião voltmé curvar, seja lá para quem for. Quero
deixar isto aqui registrado, porque sou radical nes-sa questão de subsolo. É problema estratégico,
ê fundamental para este País e é fUndamental
para a nossa soberania a nível internacional. Isso
não está em jogo e não aceito dos companheiros
uma posição mama, uma posição de cima de __
muro nesta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente."
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) - Com
a palavra o nobre Deputado José Outra, Presidente do PMDB do Amazonas.
O SR. JOSÉ Dc..ITRA - Sr. Presidente, meus
prezados colegas Çongress!stas, Sr. Júlio MesK
quita Neto e seu assessor. Temos mais de 2 mi~
lhões de hectares de km2 da Amazônia e não
temos um representante, à exceção do Senador
Olavo Pires, aqui nesta Comissão. Isso realmente
causa estranheza e até revoha, porque eu gostaria
de trazer, no curso dos debates, algumas informações que me parecem fundamentais colocar aqui,
quando estiver em discussão, fundamentalmente,
as denúncias de O Estado de S. Paulo mas,
por via de conseqüência, os próprios interesses
nacionais. Questiona-se nesta Comissão Parla.mentar de Jnj:fuérito a veracidade, a verdade ou
não a respeito das denúncias formalizadas pelo
jornal O Estado de S. Paulo. Quero lhes dizer
que não há: verdade sem lógica. A lógica é a espinha dorsal _da verdade, e essa fóg[ca nós encontramos tranqüilamente num exame superficial das
denúncias formalizadas pelo O Estado de S.
Paulo, em comparação com a sugestão popular
austriaca e a própria Emenda Popular fi'? 39, de
autoria do CIMI. Tudo o que se contém nos 3
documentos tenciona atingir um só objetivo. Esse
objetivo, de um lado, se situa no que toca ao
próprio atingimento da soberania nacional, e, de
outro lado, objetiva castrar, Sr. Presidente, a Amazónia, na sua caminhada no rumo do nosso desenvolvimento.
Não posso compreender como se possa pensar
em impedir que uma regiãO tão rica possa-cOlaborar com o resto do País para o desenvolvimento
~':'donal. Eu, descendente de íridi6, que conheço
as sedes dos 59 municlpiOs -áo rileu Estado, que
conyiv? com os_ índios, tanto os do Rio Negro,
quanto os do b~ixo Amazonas, como os do alto
SolimõeS, hãO- poSSo ·entender algumas coisas
que acontecem, no que toca, fundamentalmente,
ao CIMI. Não quero paiecer radical contra o CIMJ.
O qué me revolta é que o CIMI abraça figuras
externas, estrangeiras, totalmente divorciadas do
nosso s-~11-~Ift~~~Cl_ patriótico, e que vêin pãra cá
querendo ensinar-nos a como cuidar de índio.
Isto que eu não posso conceber. Mas não concebo, muit(J maiS,-algumas posições assumidas pelo
CIMI. Senão; vejãrriós: o CJMf hoje se dedica exclusivamente a tentar, com o manto do missionarismo cristão, defender os índios do alto rio Negro;
mas não se preocupa, ou não se preocupou até
20 dias atrás em defender, em proteger os índios
do alto Solimões, os meu]:> irmãos de Cunas, que
vivem sob o manto da mais terrivel miSéria, do
mais absoluto sofrimento, das mais incontidas
angústiaS, niãs qüe lá não aparece o CIMJ. Dizem
que at~ 20 dias atrás o CiMI não se preocupava,
mas agora está chegando ao Munkipio-de Tabatinga, no meu Estado, fronteira com C'"ofômbia

a

e com o Peru, porque começou a aparecer, a
surgir alguma notícia da existência de ouro nas
proximidad~s de Tabatinga. Então, não pOsso
concordar com esse tipo de coisas.
Gostaria, sr._ Presid_erne,
a4J! par~
Ex", meus prezados colegas constituintes, à guisa
de reforçar aquele objetivo superior, que é o de
encontrar a verdade, gostaria de trazer um doeu~
mente, que pedi à Assembléia NaC:Jonal Constituinte que encaniinhasse a esta Comissão um
documento datado_ de _10 de jUlho, de Sãlvador,
de uma instituição que se chama SESI; situada
na Rua da Graça, número 164, na capital baiana.
E eu Pediria permissão, ao Sr. Presid_en~, para
ler esse documento, para que possamos medir
o perigo que estamos correndo, até envolvendo
questão de Segurança Nacional. Dlz a carta diri~
gida ao Sr. Manoel Fernandes Moura, Assessor
da FOIRNE, Federação das Organitações Indígenas do Rio Negro. Diz o seguinte:

de_ trazer

v.

Caro ManoeJ, aprovamos o mi'niprojeto de
emergência enviado pelo FOIRNE, num total
de 12.6 mil_, 336 çr:l!lados, sendo que_ destinamos, para aparelhagem fotogr.&.fica, um total
de 1O mil cruzados, pois nos pareceu alto
o orçamento enviado. A SESl:, em faCe de
seus limites fmanceiros. não tem condições
ele apoiar todas ':'S soUcitações que lhe__chegam. E assim queremos frisar o caráter de
ajuda única ao trabalho de vocês, esperando
que possam impulsfonar, com isso, o_ processo de consolidação da fOIRNE. a articulação entre as aldeias- e atentem, Srs. Congressistas- "e a conscientizé'ição dos índi9s,
quanto aos males do projeto Calha Norte
e das Mineradoras."
Vem o segundo documento. Este já comuni~
cando a respeito da remessa do dinheiro, também
dirigido ao Sr. Manoel Fernandes Moura, e diz
o seguinte:
"Mlniprojeto de emergência. COnfirmamos
a remessa de recürsos~ atrã.VéSâe depósitos
instantâneos em conta-corrente; -em
14-7.S7, do Banco Bradesco SIA. Agência
Centro Manaus, nominal" - atentem bem
-"ao Conselho lndigenfsta Missionário Nor~
-_te 1, no valor de 126 mil, 336 cruzados."
E prossegue:
"Solicitamos o envio do r_edbo correspondente, pois esta é uma exigência do nosso
serviço de contabilidade e auditoria
Esperamos receber, Oportunamente, relatório de _atividades e a devida prestação de
contas. No envio da prestação de contas à
SES!" - atentem bem - "faÇa um breve
histórico dos pagamentos e evite anexar
comprovantes, recibos, notas fiscais, etc. Estes devem continuar sendo parte do seu ar-quivo e registro na sua contabilidade, à disposição dos órgãos diretivos da entidade ou
das instituições financiadoras do trabalho,
quando convier."
Ora, Sr. Presidente, um documento deste é da
maior gravidade, porque comprova que existem
financiadores para combater o Projeto Calha Nqrte, que é de fundamental importância para o desenvolvimento da Amazônia, e que é indispensável para a segurança deste País. E eu não posso
entender como isso possa aconteCer. Mas, para
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apenas demonstrar que existe um clima de absoluta impunidade neste País, faço questão de trazer
ao conhecimento dos meus eminentes colegas
as declaraçóes prestadas ao Jornal do Comérdo da minha terra, de Manaus, do dia 9-6-87,
na página 9, quando o bispo, o Presidente _do
Conselho lndigenista Missionário, Qom Erwin
Krauter, Bispo de Xingu, manifestando-se a respeito de uma manifestação proferida na imprensa,
pelo Brigadeiro Moreira Uma, Ministro de Aeronáutica, disse o seguinte:

"Essa posição do Ministro é leviana, e suas
acusações são absolutamente gratuitas."
Ora, Sr: Presidente, na hora em que o estran-

geiro vem aqu~ agride um Ministro do nosso País,
e não acontece nada, acho que, nesta hora, é
preciso que haja alguém corajoso neste País, alguém que não tenha rabo de palha, para poder,
à luz da liberdade, levar aos I 30 milhões de patrícios denúncias como estas do jornal O Estado
de S. Paulo, que sacudiu as estruturas nacionais,
porque, no seu bojo, traz não só wna denúncia,
mas um desmedido serviço prestado ao nosso
povo, a nossa gente e ao meu Estado, ·o Amazonas, que não admite, no momento em que a exploração mineral representa 22% do seu orçamento, abdicar dess_es recursos; pois é com eles
que vamos procurar melhorar as terríveis condições de vida em que, lamentavelmente, ainda vive
o nosso povo.
Vou concluir, Sr. Presidente.
Quero dizer aos meus prezados colegas que,
vivendo com os índios, convivendo com eles. não
posso admitir que um índio, pisando sobre uma
riqueza, continue sem ter alimentos, sem ter roupa, sem ter esperança, sem ter até fé no futuro
deste País. Meus parabéns, Dr.Júlio Mesquita pela
sua coragem e pelo serviço prestado ao nosso
País.

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -A Presidência, declarando_ que não existe mais nenhum
Sr. Coilg?éssistã que queira interrogar o depoente,
oferece a pal~a do nobre Relator.
O SR. RELATOR (Ronan Tito) -Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Srs. Senadores, Srs. Depoentes,
minhas senhoras e meus senhores, realmente,
vou deixar as perguntas para serem feitas após
a entrega dos documentos comprobatórios que
Jastrearam a grave denúncia feita pelo jomaJ O

Estado de S. Paulo.
No entanto, tenho aqui em mãos um documento que queria passar às mãos do Dr. Júlio
Mesquita Neto, e perguntar-lhe e também ao di reter e jornalista Prqfessor Oliveiros Ferreira, se esse
documento que está aqui é aquele a que se refere
no artfgo como iniciativa popular n9 1?
Peço licença a todos para ler esse documento,
que aqui foi chamado pelo jornalista Oliveiras Ferreira de iniciativa popular, mas que no artigo de
O Estado de S. Paulo está aqui emendas constitucionais, na página 4, de domingo dia 9, ao pé
da página, do lado direito: emendas constitucionais; titulo. E aí desci:. --Gostaria de Jer agora esse documento, para
que todos apreciassem, porque parece que ele
permeia todos os artigos e acaba fazendo a ligação de algumas denúncias:
Deputado José Cabral, Relator da Comissão de Sistematização Assembléia Nacional
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da Constituinte. Câmara dos De-putados. Brasília. Brasil. ExmQ Sr. Os abaixo-assinados asslnantes sabemos das bruta1idades e agressões que os povos indígenas sofrem no Bra- SII. POf esses motivos, pedimos aos Srs. o
re_conhecimento do direito territorial dos ínâiOS como os primeiros mofa"doCê"s do Brasil,
e também a demarcação e garantia das suas
terras. Direito exdusivo dos índios de exploração ao solo e subsolo das suas terras. Reconhecimento e respeito à organização social
e cultural dos índios. Pedimos aos Srs. fazer
tudo o que esteja ao seu poder para "garantizar" qUe a Constituição brasileira defenda
"seim" limitações os direitos dos índios.
Essa carta, que poderia ser chamada também
de abaixo-assinado, normalmente nós chamamos aqui no Brasil de abaixo-asslnado, porque
começa assim: os abaixo-assinados mereceram
do Sr. Relator, o Deputado Bernardo Cabral, a
seguinte resposta:
"IJmfS Sr"s Açâo dos Três Reis dos Jovens
Cat61ic0s austríacos José Uncasse 2/5, Viena-Austria. Prezados Srs., recebo sensibilizaR
do com a manifestação de solidariedade aos
nossos irmãos gentios o pleito cristão que
fazem os jovens católicos austriacos da Ação
dOs Três Reis,. no sentido de serem assegurados aos :índios brasileíros direitos inalienáveis que; aCaim, todos nós plenamente reconhecemos.
Comprovo com igual satisfação que às
proposiçóes constantes do docwnento que
tiveram a gentileza de me enviar já se acham
amplarhente contempladas e consagradas
no Projeto de Constituiçáo por mim redigido,
embora, ainda, em fase prelíminar de estudos, o que confinna, incontestavelmente, o
quanto todos nós brasileiros bem queremos
e amamos fraternalmente todos os innãos,
sem distinção de raça, cor ou etnia.
Agradecendo a solidária manifestação de
apreço ao nosso pOvo de berço e indiviso
em classes, valho-me do ensejo para remeter
a V. Sts um avulso do Projeto de Constituição,
ora em fase de estudos, que consagra os
artigos de 424 a 428, um capítulo exdusivo
contendo as regras de proteção ao nossos
índio.
_Mu,ito obrigado.
Cons~uinte Bernardo Cabral, Relator da
Comissão de Sistematização."

Sr. Depoente, devo confessar que eu "comi
urna barriga" ao ler esta entrevista. Agora eu vou
confessar, ainda não havia confessado. A "barriga
que comi" foi quando li "Conselho Mundial das
Igrejas Cristãs".
Também, confesso a minha estranheza. como
confessou, também, o deputado Lysãneas Maciel,
que morou em Genebra durante 4 anos, eu só
cdilhecia Conselho MundiaJ_das_lgrejas, e como
se tratãva de COnselho Mundial de Igrejas Cristãs.
eu devo dizer "comi uma barriga", porque achei
que se tratasse daquele Conselho. Por isso me
dirigl ao Consclho ..Mundial das Igrejas - que
é cristão -que por favor confirmasse esses documentos, e ele não me conferiu. Mas, "barriga"
nós todos comemos.
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--:-E para provar a V. S• que é próprio -dos
jornalistas, está aqui entre nós um homem que
muito honra esta CPI, com a sua presença, o
diretor do O Estado de S. Paulo, o jomalista
Carlos Chagas, que comeu, também, uma barri·
ga, quando estampou no seu extraordinário livro,
sem nenhuma ironia, extraordinário, que li e reli,
o "Guerra das Estrelas", que o deputado Ronan
Tito havia sido cassado. Nunca fui cassado. Eu
era deputado na época e nunca fui cassado. Mas,
eu já me encontrei com ele dezenas de vezes,
e nunca falei nisso com ele, porque sei que quem
foi cassado foi o deputado Marcos Tito. do meu
Estado, que não é meu parente, mas que é meu
amigo, e que tem muito orgulho de ter sido cassado; porque aquela cassação que caiu sobre o
Marcos Tito soa para ele como uma condecoração de um regime autoritário. Talvez até por
vaidade eu não tenha desmentido, para até pensarem que eu fui cassado. Quero confessar essa
barriga e quero prestar urna declaração a esta
CPI, como um todo. Declaração, aliás, que prestei
ao início, na comissão de instalação. Momento
próprio para argüir a competência, a idoneidade
ou não idoneidade do Presidente, do Relator e
dos vices-relatores.
O Sr. Presidente indicou~me, inas só _confirmou
a minha indicação após a audiência de todo o
Plenário, que, por unanimidade, confirmou-me na
relataria desta CPL Após isso, e somente após
isso, eu disse - e quero repetir agora - este
Relator assume o compromisso de buscar a verdade, sem meios-termos, como também de resto
assumiu o Sr. Presidente. Estamos preocupados
com a verdade. É possível que nós, neste mo·
mente, todos nós aqui presentes, estejamos convictos das nossas verdades. Já vi alguns aqui que
já estabeleceram a CP!, jâ exauriram as provas
e chegaram aQ vereciicto final, Para mim é muito
cedo, eu gostaria de ver as provas. Gostaria de
ouvir mais gente, gostaria de debater. Mas quero
reafrrmar, solenemente, diante de todos, eu tenho
urna preocupação mltito grande com isso, eu tenho preocupação com a soberania nacional. Claro; qual é o parlamentar que não tem? Tenho
wna preocupação muito grande com as riquezas
naturais. Pelo amor de Deus, quem não tem preocupação com as riquezas naturais do nosso Pais?
Nesta Casa, n~o conheço nenhum! Mas quero
deixar por último, Sr. Prestdente, Srs. depoentes,
Srs. membros desta CPI, meus Srs, e minhas Sr",
a minha maior preocupação, que é com meus
irmãos índios. E vou dizer porquê.Aiguns historiadores do nosso Pais dizem que quando Pedro
Álvares Cabra], já Citado aqui hoje, portanto, não
é autor desconheddo, descobriu este PaJs, nós
tínhamos 4 a 6 milhões de índios. Todos os relató-riOs de sociólogos e hi~oriadores deste ~aí.s variam di_ante dos parâmetros de 4 a 6 milhões.
Naquele tempo, também nos revela a história,
Lisboa não devia ter mais de 300 mil habitantes.
E hoje sOmos mais de 140 milhões de brancos,
negros _e mestiços é os nossos índios não passam
de 200 mil; com os miscigenados talvez chegarernõs a 1 milhão e pouco.
Diz o grande advogado mineiro que militou
muitos anos nó foro de São Paulo, Noé Azevedo,
e que por 25 anos foi Presidente da Ordem dos
Advogados, que a função da lei é proteger o fraco
do forte. Nas relações entre o branco e o__lndio,
para mim não é muito difícil verificar quem é
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o fra.co e quem "é o forte. Se ~;~ função da let
é proteger o fraco do forte, agora quero esclarecer
alguma coisa que estranhou o nobre depoente,

o eminente jornalista que leio há muitos anos.
E sOU leitor não apenas do referido jornalista, mas
do jornal O Estado de S. Paulo há muitos anos,
e sou testemunha do extraordinárip trabalho que

esse jomaJ vem prestando ao nosso Pais. O jo"malista Oliveiras Ferreira estranhOu que hós tivésse-mos colocado 5, 6, 7 ou 8 artigos. Quero- fazer
um depoimento a V. 5' Em nerifiUfua da~ Constituições brasileiras, até 1937, constava a palavra
trabalhador, que é a maioria deste País. Não constava a palavra trabalhador- repito- e os direitos,

nunca foram tocados. Agora, estamos, talvez,
acordando para esse genocídio que nós, os brancos, praticamos. E o digo com Conhecime_nto de
causa, porque fui secretário do :Trabalho e Ação
Soda! do meu Estado, ao tempo em que o governador Tancredo Neves era governador, e a minha
responsabilidade de Secretário do Trabalho era
também com as tribos indigeilas do meu Estado.
· Poderia fazer aqui depoimentos candentes, terríveis, mas vou citar apenas um exemplo: os Xakiabâs, uma pequena reserva indígena, com poucos
indios, e que todos, sem exceção, são alcoólatras,
todos os meninos acima de 12 anos são alcoólatras. E sabem os senhores por quê? As suas terras
são de boa qualidade e os fazendeiros em volta
ftzeram o seguinte contrato com os índios: eles
fornecem as terras para o pastoreio dos fazendeiros, e os fazendeiros lhes dão cachaça e uma
vaca por mês. Esse é um fato, e convido a guem
quiser visitar o meu Estad_o e _yeriffcar. É uma
preocupação - repito - que deve ser de cada
parlamentar que, nesse momento, deve elaborar
a Lei das leis, portanto, proteger o fraco "do forte,
como diz Noé Azevedo. E essa frase tem uma
importância tão grande, que está gravada em
bronze, no Palácio da Justiça, na cidade do México, e foi proferida em 1937 no Segundo Encontro
Latino-Americano dos Juristas.
Não tenho parti Pris, e se tenho é com os
fracos e essa _é a minha obrigação. Mas, reassumo
o compromisso de tentar desesperadamente, como Relértor, a busc:a da verdade. Muito obrigado.
O SR. LYSÂNEAS MAOEL- Sr. Presidente,
antes que se retire, eu queria fazer um apelo ao
eminente Jornalista Júlio_ Mesquita, um apelo de
quem já foi também preso_ por duas ditaduras,
nós temos _essa particularidade em comum, no
seguinte sentido: os jornais da sua cadeia, Sr.
Diretor, éstão tratando, agora, de um assunto que
é uma denúncia comandada, industriada pela famosa e famigerada União Democrática Ruralita.
E essa denúncia que O Estado de S. Paulo
e o Jornal da Tarde estão encampando se refere
a um_a outra invasão da nossa soberania através
de sandinistas. Como todos n_ós aqui, nós esta~
mos plenamente satisfeitos, ainda agora um companheiro aqui, Octávio Elísio, disse que tem havido aí várias seitas protestantes._ evangélicas, portanto, as quais eu pertenço- não são essas que
estão lá, os demômios vêm do Norte- o jor.1~
lista indicou esse trabalho aí, que deve s~r objeto
d,. ctr• ,,...~o também desta ComJssão, no que
tange à soberania. Mas vPja, Dr. Júlio de f1esqulta,
que houve uma série de denúncias através do
dirigente maior da Uníi;o PelD.QCc.§..ti~ª Rural!~,
E ela se referiu, em primeiro lugar, ao PadreJosi-
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mo, e a expressão_ usada pelo diri_g_~nte era; que
esse Padre Josimo era um bandido perigoso, depois houve a denúncia de um outro advogado,
eX,:..Deputado Estadual, Fontelles. E agora há uma
denúncia que está sendo encampada, também
pelo O Estado de S. Paulo e pela Folha da
l)vde, que pode levar à execução de um outro
sacerdote católico, que é o Padre Ricardo Resende. Está mencionado com a mesma expressão:
eSse Padre, que considero um bandido de alta
periculosidade está fomentando a agitação na
área e contratando pistoleiros profiSsionais para
as invasões, isto tem sido acolhido pelo seu jornal.
Quer dizer, é uma seqUência de assassinatos programados nessas áreas, sacerdotes, outras lideranças, ex-Deputados. E essa listagem que foi
denunciada pelo advogado assassinado está sendo rigorosamente cedida, para que V. Ex', com
o espírito democrático que tem e que já o demonstrou aqui nesta Casa., quando homenageamos a sua luta pela liberdade, quando muitos
se_ encolhiam O Estado de S. Paulo estava à
frente dela._ Que V. 5' não permita, com a sua
autoridade, que isso prossiga, que se apure que
não há a nOva invasão, que estaria sendo programada por sandinistas, segundo a denúncia do
Jomal da Tarde. Pode dar seqüência a essa série
de assassinatos e julgamentos que siSo muito do
feitio de alguns elementos. Então, eu estava apelando pê!!ra V. S•, com a hombrldade que tem,
para essa coisa perigosa, ele é o, sétimo na lista,
que está sendo rigorosamente ekecutada; e que
não dê acolhida a Isso Sr. DiretQr do O Estado
de S. Paulo e que mande fazer uma verificação
mais severa. Porque, senão pddemos chegar à
seguinte conclusão: mais uma execução que se
fez. com contribuição claramente involuntária das
organizações dirigidas por v. s•.

O SR. GERSON PERES:.__ V. Ex' permhe wna
intervenção?
O SR. LYSÂNEAS MAOEL- Pois não.
O SR. GERSON PERES :....__ A dei"lúncia do O

Estado de S. Paulo é fundamentada numa denúilcia de um juiz togado de Direito, da cidade
de Marabá ...

O SR. LYSÂNEAS MACIEL- ...tem sido conhecido pelos seus atas_ atrabiliários.. .
O SR. GER~ON PERES - V. Ex" me permite
o aparte, só para eu concluir. Se V. Ex' é um
democrata, deseja dialogar e ainda perturbar um
pouco mais o horário, me conceda o aparte que
eu quero concluir.

O SR. LYSÃÍ'IEAS MAOEL - Então eu não
vou dar o aparte não. Eu estou peturbando.
O SR. GERSON PERES -·Então muito obriga-

do. Eu agradeço a V. EX' faz um apelo ao Dr.
Júlio Mesquita, com relação ao Padre, mas não
quer discutir o problema democraticamente. Pa~
rece até que V. Ex' está fazendo uma denúncia
c;·reta, verdadeira! Não quer ouvir o outro lado.
Eu vivo nessa região:Sou Deputado Federal pela
Região que V. Ext está citando, a zona do To:mtins.
~.

""ESIDENTE (Cardoso Alves) -A Presidência_ usru-á. com relação- a V. Ex!', da mesma

Jibd"alidade que usou com o nobre Deputado.
Assim V. EJcl', se quiser, fará uso da palavra diante

dele. Mas pede a V._ Ex' que não tumultue os
trabalhos.
O SR. GERSON PERES -_Eq não .estou tumultuando, eu apenas pedi um aparte._ Eu gostaria
de responder ao Deputado Lysâneas Maciel.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL -

Veja V. Ex', só

para terminar, o tipo de preocupação que tenho.
Essa ordem que eu citei aqui: Josimo, Fontelles,
é uma ordem que tem sido rigorosamente seguida de execuções. Uma ordem de execuções e
o meu receio é que talvez, inadvertidamente, as
suas organizações jornalísticas talvez contribuam
para mais um assassinato. Porque os termos usados em relação aos outros foram exatamente os •
mesmos termos usados pelo atua1 dirigente da
União Democrática Ruralista, _Ronaldo <:ai?~ do,
que são reproduzidas, aqui, no Jornal da Tarde.
Então, eu estou preocupadO, sim. V. Ext esteve
lá nos lanomanis,_n_ós queremos ir até os lanomanis porque no estado em que eles se encontram
agora... Ex' demonstrou uma preocupação com
os lanomanls. V. Ex" esteve lá quanto tempo atrás
mais ou menos?-A situação realmente pode ser
pior. Nós soubemos que com a retirada da assis~
tência médica esses índios estão prestes a perecer.
O SR. JÚLIO DE MESQUITA- Nobre Depu-

tado, compreendi bem a sua preocupação, e quero dizer o seguinte: o que o O Estado de S.
Paulo e o Jornal da Tarde noticiaram foi uma
declaração do Ju~ de_ lá_,_ ao mesmo tempo uma
declaração de uma atuante da Pastoral da terra
e ao mesmo tempo uma declaração, agora eu
não estou bem lembrado também de uma terceira
pessoa, que estava envolvida neste caso, quer dizer, declarações que O Estado noticiou. Em seguida, veio um comunicado da CfP de lá, da
Comissão Pastoral de Terra; de lá, que Q Estado
publicado na íntegra. Inclusive acusando O Esta~
do ... a terceira pessoa era o Padre Resende. Então, O Estado publicou as declarações do Padre
Resende, do juíz - que eu não me lembro o
nome, agora- e dessa pessoa que era membro
dél Pastoral da Terra. E. em seguida, a Pastoral
da Terra da região publicou um comunicado, acu~
sando inclusive O Estado de junto com a UDR
estar planejando a morfe desse padre envoMdo
neste caso. Quer dizer, nós publicamos na íntegra
esse documento. Por a:í V. Ex"' vê a isenção que
O Estado tem nesse caso. O Estado absoluta·
mente não tomou j>arte. O Estado noticiou objetivamente em seguida, preocupado com o caso.
Porque esses casos sempre vêm deturpados. Não
se sabe como mas é o mais comum. Nós manda~
mos um enviado especial que está lá na região,
da nossa absoluta confiança, para mandar o notl~
ciário. De maneira que acho que a pieocup<içàci
de V. Ex', Deputado, não procede.
O SR. LYSÂNEAS MAOEL - Porque veja V.
b1ulo_do JomaJ da Tarde é: "O treinamento
de invasores é confirmado, maS: o Governo não
s~ o

sabe'~.

OSR.JÚUO DE MESOOITA-Otitulo é tirado

das declarações do Juiz da Zona,
O SR. LYSÂNEAS MACIE~- Neste caso, estã
em jogo a soberania nacional.
o-SR . .JÚLIO OE MESQUITA- J;:s_.. _é uma
preocupação permanente nossa. V. Ex' não tenha
dúvidã. Pode ser nicaragüense, pode ser ameri-
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cano que vai fazer o lago. Nós estamos sempre
preocupados com a soberania nacionaL Aliás, V.
Ex' está satisfeito? Eu vou pedir desculpas a V.
~.mas çomo O Estado levantou esse proble-.
ma, fez a série de reportagens, quer dizer, e num
jornal reportagem é uma coisa e opinião do jornal
é outra, eu gostariadeleroeditorial que O Estado

fez no final dessas seis reportagens. Então, o
editorial foi feito, colocando o ponto final e a pcrsi~
ção de O Estado nisso tudo. E eu gostaria então

de ler esse editorial que eu acho que completaria,
pelo menos esta tarde ou esta noite que nós pasw
sarnas aqui. O _título do editorial depois desta série

de reportagens é "Consciência tranqüila". Diz o
editorial o seguinte:
"Ao publicarmos as matérias sobre o titulo

geral. "os índios e a nova COriSfítuição'', tínhamos plena consciência de estar contrariando poderosos interesses investidos no
Brasil. Não nos surpreende, pois, que as reações tenham sido do teor conhecido, nem
nos espanta que a CNBB tenha decidido to-_
mar a defesa do CIMI nessa empreitada em
que estrangeiros naturalizados e brasileiros
se meteram para impedir que se extraíssem
recursos minerais da Amazônia Legal e de
qualquer outra reserva Indígena, situada onde quer que seja no Território nacional. Sabíamos também- dado o caráter emocional
de que se reveste a questão indígena, tornado
emocional, _é bom que se diga, depois que,
graças ao Projeto RADAM, começaram a ser
conhecidas reservas minerais brasileiras que contra nós se ergueriam vozes iradas,
apontando-nos como inimigos dos índios ou
agentes de interesses económicos. Inimigos
dos índios não somos. Sucede, porém, que
não estamos dispostos a suportar por mais
tempo que se esbulhem brasileiros, grandes
ou pequenos proprietários, e até mesmo os
posseiros, para ampliar áreas indígenas, sob
o único pretexto de que não são dos fndios
as terras necessárias a sua reprodução cultural. Agentes de interesses econômfcos nunca
o fomos, mas não é por receio desse tipo
de acusação que iríamos silenciar, quando
se toma evidente que se tramou, e está em
execução, manobra destinada a fazer com
que o Brasil não possa participar do mercado
internacional de minérios e minerais preciosos ou estratégicos.
Ao decidir publicar a série de reportagens
que encerramos ontem - evidentemente
que _o editorial é do dia seguinte -, com
divulgação de um mapa impresso em Berlim,
tínhamos plena consciência de que estávamos supurando um tumor. Sabíamos que
são muitos os que conhecem coisas até mais
graves do que as que nos pronunciamos mas
se calam. Conhecíanlos as ramificações político-económicas dessa grande manobra, que
permaneceria desconhecida aos cidadãos
brasileiros não fossem alguns erros na con~
dução, dir-se-ia, estratégica da operação.
Mais do que tudo, tínhamos plena consdência do peso dos interesses que seriam abalados pela revelação dos fatos que apresentam
uma conexão interna de sentfdo, para usar
as expressões de Max Werber, que torna rija
como um cristal nossa posição.
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O que está- em jogo - e já dizíamos isso
domingo último, observando linha tradicio·
na! seguida há decénios - é uma questão
politica. Nossos adversários, os reais, os que
dirigem a operação, n~o tomam as dores,
sem atentar para a gravidade dos prejuízos
que estão impondo à Nação brasileira, sabem disso tão bem quanto nós. Por isso,
buscaram desviar o assunto, cuidando-o co- mo se tratassem as reportagens de incitar
massacre dos índios. Na verdade, eles sabem
que desejamos Impedir que aconteça o reverso, isto é, a expulsão dos brasileiros de
áreas que grupos internacionais desejam
manter intocadas, nem que seja à custa de
quebra de fatos da unidade nacional e da
marginalização do Brasil no mundo.
Temos a consciência tranqüila, aquela que
só conhecem os que combatem o bom combate _em defesa da Pátria, tão mais tranqüila
quando sabemos que o que levantamos e
_apenas uma parte do que esconde por detrás
de toda a maquinação. A documentação que
começamos a receber após o inicio da publicação dessa série é, em alguns casos, de
dar medo, pelo que nela se contêm e pelo
que evidencia da inércia de autoridades inferíores diante de fatos que em documentos
públicos se denunciam. Esses documentos,
como os demais, es_tão sendo examinados
por n6s, e por eles já se pode verificar que
a hora de falar era esta ou nunca mais. A
opinião pública deve ter presente que a questão em jogo não são os índios. A grande
parada que está sobre a mesa são bilhões
de dólares anuais e o controle de minérios
estratégicos e minerais preciosos. Tivesse o
Brasil acedido a fazer o jogo de poderosos
grupos internacionais, autolimitando-se,
com certeza a campanha em defesa da expansão, pois é de expansão que se trata ao
se pedir preservação das áreas indigenas, se·
ria dirigida de outra maneira. A História forne-ce a esse propósito um exemplo elucidativo,
entre muitos. Da perspectivü de hoje compreende-se que uma das razões - houve
inúmeras, inclusive ideológicas - que inviabilizaram a revolução do Movimento Nacionalista Revolucionário da Bolívia em 52, foi
Paz Estenssoro não conhecer os mecanismos de que faziam gerar a Bolsa de Londres
e a Bolívia não ter produzido o suficiente para
influir nos preços mundiais.
O que se pretende fazer no Brasil em 1987
é algo parecido com -aquilo que se fez na
Bolívia nos anhs idos. Afastado o mercado
internacional, aqueles que não se submetem
a tais leis e _quantos cartéis controlam o ouro,
diamantes, pedras raras e cassiter[tas. É por
isso que em todas as peças de acusação
que produziram contra nós, ninguém foi capaz de elidir _a questão principal, nenhuma
voz pôde dissociar a palavra índio da eJCpressão "pesquisa, lavra ou exploração de minérios".
Na verdade, o que se quer é que não se
explore coisa alguma nas terras indigenas.
Não se quer que se explore de maneira racional e competitiva como outras explorações
·em além-mar.
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Não desejamos entrar em longas consíde- raçõe-o jurídico-cot1stitucionais sobre o problema d;;~ soberania restrita. Cabe, no entanto, deixa! claro que o resultado lógico e final
de todas as ~ções desenvolvidas por essa
rede internacional de interesse é inibir a ação
do Estado brasileiro sobre a vastíssima área
da Amazônia Legal. Inibir não de pronto, como se entre o Brasil não amazônico e a Amazônia Legal se construísse com rapidez soviética o novo muro de Berlim. A ação nesse
sentido, como não poderia deixar de ser. é
lenta. E por ser essa a estratégia, tem produzido resultados, até hoje, pouco conhecidos
do grande público. Um deles é que as areas
indígenas têm aumentado em extensão ano
a ano, e a presença do Estado brasileiro nessas regiões tem sido contestada no mesmo
ritmo, obrigando o Governo a executar projetas especiais, a fim de afirmar o poder estatal
sobre a área. Esse fato é que caracteriza a
restrição de soberania, não uma declaração
da ONU, da UNESCO ou do CIMJ.
As autoridades brasileiras responsáveis pela manutenção da integridade do território
nadonal estão informadas sobre tudo o que
se noticiou em nossas reportagens. Estamos
seguros que sabem até mais. Todavia, não
adotaram ainda as providências politicas e
jurídicas aptas a fazer reverter esse processoem que os que defendem a integridade do
Estado brasileiro são acoimados de agentes
de interesses escusas, e aqueles que buscam
afastar o Brasil das terras que são suas, valem-se dos privilégios, da batina e do escudo
do indio para intimidar uns e outros e prosseguir em sua obra malsinada.
A conspiração contra o Brasil existe. Dlsso
estamos convencidos, apesar do que digam
os purpurados leigos, ou esquerdistas por
convicção, ou conveniência com o seu st':quito. F ai por termos plena consciência de que
ela é real que publicamos as reportagens.
E é por conhecer parte da extensão e profundidade desse movimento que nos reséJVa-~
mos o direito de voltar ao assunto. quando
considerarmos de novo necessário alertélr a
Nação.
Esse foi o editorial final de O Estado de S.
Paulo para dar um fecho às reportagens que
publicamos.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -A Comissão, a rneu ver, segundo esclarece também
o nobre Relator, pretende reinquirir, numa segunda rodada, o nobre DiretÇlr Responsável de O
Estado de S. Paulo.
Assim, solicitando a S. s~ que faça chegar à
sede da Comissão, o mais depressa que puder,
os documentos de que dependemos para urna
nova rodada, e que o faça chegar em número
de 20 jogos. A Comissão ficaria convocada, automaticamente, para a primeira quarta-feira subseqüente à entrega desses documentos.

O Dr.Júlio disse que por toda a semana entremte chegará, aqui, esses documentos. O Relator
sugere que tenhamos algum tempo.
O SR. REL>\TOR (Ronan Tito) - Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
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Tem

que coro ele subscrevem a competente indicação,
solicitam também a sua convocação.

O SR. RELATOR (Ronan Tito) .;..:... Acho que
nós, tendo os documentç,s em_mãos, eXaminando
todos, a Comissão decidirá, ou não~ sé houver

a altiva de um representante da CNBB.

O nobre Deputado Gerson Peres requer a au·
diêrfi::ia do Sr. Romero Jucá Filho, Presidente da
FUNAI. do Presidente do CIMI, de Dom Luciano
Mendes de Almejda, dign-o Presidente da CNBB,
de um representante do Conselho de Segurança
Nacional.
O nobre Senador Olavo Pires sugere que seja
tambe-m-Convidado a depor o Sr. Secretário de
Segurança PúbliCa do seu Estado Roraima, o Co·
ronel Mena Barreto.
A Presidência determina à secretaria que anote
esses nomes. Em ;:;-eguida, depois de examinar
os doCU.rheti.tos, estabelecerá uma ordem para
que ocorram estas cÕnvoca~ões, esses convites.
No mais, a Presidência se desculpa por algum
lap-So, por algum defeito no ato de presidir, ag_~a
dece a V. Ex"' e_ se congratula com esta reumao
de trabalho, que se estendeu por 6 (seis) horas.

O Sr. Mauro R. Nogueira se ofere_çg para depor
e, o nobre Deputado Lysâneas Maciel e outros,

O SR. VASCOALVES-Antesde V. Ex- encerrar, gostaria de suscitar uma questão, se esses

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

a palavra V. Ex•

necessidade, se ouvir. Poderá não haver necessidade de ouvir novamente.

o·sR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Então,
a Comissão decidirá, à luz dós docUmentos que

serão enviados.
Quero, ainda, comunicar a V. Ex•s que o Sena-

dor Odadr Soares requer a ãUdiência_ cio Ministro
Paulo Brossard, do Ministro Leónidas Pires Gon·

çalves, do Presidente da fundação Nacional do
lndio, do Jornalista Roberto Marinho, do Diretor
do Departamento NacionG!l de Pr~dl.lção Mineral.

O nobre Vice-Presidente_. Ricardo Fiuza, sugere
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.,.depoimentos dependerão da aprovação do Plenário ou se serão decididos ...
O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves) ~t-. Presidên~ia

vai cqnvocando, segundo a orde!'fl que
o Plenário estabelecer,julgarínteressante. Se houver alguma impugnação..: _____ _
OSR VASCO ALVES-O PtenáríOVãi decidir?
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- É. Em
principio, a Presidência vai convocar, mas a Presi·
dência ouvirá o Pleliârlõ em caso de oposição.

_O SR. GERSON PERES - Quero faz.er uma
sugestão. ·convocar o Presidente do ClMI, que
é_ a parte mais importante, antes do retorno, se
porventura for convocado ...
O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves) -

próxima reunião examinaremos.
No mafs, está _encerrada a ·reunião.
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1.2.1- Discursos do Expediente
SENADOR J{.JTNfY frM&ILIPÍES- Imagem do Poder Legislativo junto à- opinião pública.

SENADOR UJIZ ~ -- Nec:-~oÍÓgio do
prof. Jorge Novis.

1.2.2 -Requerimentos
- N9 248/87, do Senador José Agripino,
solicitando, a prorrogação por mais 30 dias
do prazo concedido à Comissão Parlamentar
de Inquérito, destinada a investigar as causas

do racionamento de energia elétrica e a política para o setor elétrico. Aprovado.
- N9 249/87, do Senador lrapuan Costa Júnior, solicitando, a prorrogação por mais de
90 diaS do prazo concedido .à Comissão Especial, com a finalidade de levantar o grau de
estatização da economia brasileira e participação das empresas estatais no endividamento externo e interno do País. Aprovado.
1.2.3 - Comunicação
-Do Senador Mário Maia,. de que se ausentará do Pals.
1.3 - ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Lei da Câma-

ra no 24, de 1987 (n• 8.551/86, na Casa de
origem), de- iniciativa do Senhor Presider:te
da República, que dispõe quanto à proteçao
da propriedade intelectual sobr~ programas

para computadores e sua comercialização no
País, e dá outras providências. Aprovada a redação final da matéria, Jída nesta oportunidade, após usarem da palavra aos Srs. Virgílio
Távora, Roberto Campos, Cid Sabóia de Carvalho e Nelson Wedekín. ACâmara dos Deputados.
-:-Projeto de Lei do Senado n~ 31, de
1987-DF, que estima a Receita e faxa aDespesa do Distrito Federal para o exerclcio fmanceiro de 1988, nas seguintes partes:
-...;.;... Gabinéte do Governa-dor, Procuradoria
Geral e Secretaria de COmunicação Social.
Discussão encerrada, _ficando a votação para-a _sessão se-gUinte.
-Secretarias do Governo e- da Administração. Discussão encenada, ficando a votação para· a sessão seguinte.
-Secretaria de Finanças e Re selVa de Contingência.Discussão encerrada, ficando a
votação para a sesSão SegUinte.
---Secretarias de Educação, de Cultura, de
Saúde e ·ae Serviços Sociais. Discussão encenada. ficando a votação para a sessão seguinte.
-Secretarias de Viação e Obras e de- SerViços Públicos. DisCllssáo encemtda, ficando
a votação para a sessão seguinte.
-Secretarias da lndúsbia, Comércio e Turismo, de Trabalho e de Agricultura e Produ. çilo.Dis<:ussão encerrada, ficando a votação
·
para a sessão seguinte.
....,.-Secretaria de Segurança Pública. Discussão encerrada, ficando a votação para
a sessão seguinte.

-Tribunal de ContaS dO Distrito Fedêral
e Receita e texto da lei. Discussão encerada,
ficando a votação para a sessão seguinte.
1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR GDS480IA DE CAR~O
Protesto ante a possibilidade de localização
de depósito de lixo atómico em região do Estado do Ceará.
SENADOR Cf/ACV!S RODfiJGUE:S
Exclusão do Estado do Piauí dos benefícios de
projeto de assistência sanitária para o Nor~
deste.
-c

SENADOR frMU/10 BORGES'- Lei antitruste.
·
SENADOR MARCO .MAOEL - S_erriinárlo do PFL "Mulher políJica _e poder contempo~
râneo".
SENADOR EDISON WBÃO- Documentação sobre viagem do Governador do Distrito
Federal ao exterior.
SENADOR LCXJRJVAL E3AP7lsTA- Felicitações ao Presidente José Samey, pela iniciativa de construir a Ferrovia Norte-Sul.
SENADOR IRAM S<IRAIVA - Congratulando-se pela aprovação Po substitutivo do projeto de lei sobre a reserva de mercado de informática.

1.3.2 - ComunicaÇão da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 15 horas, com Ordem
-do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFI.CO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
OiretOr-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
·oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
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pelo ex-Senaaor- Amaral Peixoto, a respeito
de problemas da atualidade bras~eira. Apro·
vado.
2.1 -ABERTURA
-Requerimento no 180, de 1987, de auto~
ria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
2.2- EXPEDIENTE
nos termO:-S do art. 367 do Regimento Interno,
2.2.1 - Requerimentos
o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena-N,s 250 .a 264/87, do Senador Jutaby __ don~ 53, de 1981, do Senador Gastão MÇ!ller,
Magalhães, solicitando o desa:rquivamento de
que obriga os fabricantes de colas ou fluídos
projetas_ que menciona.
para limpeza de máquinas a adicionarem a
estes produtos repelentes odoríferos que im2.3- ORDEM DO DIA
peçam a sua utilização como substâncias en~
-Projeto de Lei do Senado fl 31/87-DF,
torpecentes e dá outras providências. Apro·
que estiro a a Reçeita e ft;~C.a a_ Despesa do Disrvado.
trito Federal para o exercício fíni:mc:eiro de
· ··--=Requerimento n?181, de 1987, de auto~
1988, nas seguintes partes:
ria--do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
-nos termos do art.-367 do Regimento Interno,
-Gabinete do GqvernadQr, Procuradoro desarquivamEmto do Projeto de Lei do Sena~
Geral e Secreta_r(;;,\_ de Comunicação Social.
do n9 90, de 1983, do Senador Gastão Müller,
Aprovado. À Comissão do Distrito Federal
que veda a cobrança de juros e multas pelo
para Redação final.
ãtfàso de pagamento de quaisquer obriga-Secretarias do Governo e AdmiDistração
ções, quando não resultantes de apuração -calAprovado. À Comissão do Distrito Fe.dera1
culada proporciOnalmente aos dias ele efetivo
para Redação fmal.
atraso que lhe deram motivo. Aprovado.
-Secretaria de Finanças e Reserva de Con--Requerimento n? 182, de 1987,_de.autotingência. Aprovado. À Comiss_ão do Distrito
ria do Senador Mãrcio L_acer!fa,, ~olicitando,
Federal para Redação fin~.
· nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
-Secretaria de Educação, Cultura, de Saú_o-desarquivamento do Projeto de Lei do SeT}ade e de Serviços Sociájs; Aprovado. À Comisdon9211, de 1981 do_SeoadorÇiastãoMüller,
são do Distrito Federal para Redação fmal.
que toma obrigatór~ a gravação do número
-Secretarias de Viação e Obras de Servido respectivo ch&s.Si nos vidrO$ de veículos
ços Públicos. Aprovado. À Comissão do Dis- automotores fabricados 1')0 país e dá outras
trito Federal para Redação final.
· pró\rfdências. Aprovado.
-Secretarias da lndústria, Coffiérdo eTu• -:._Requerimento no 183, de 1987, de autorismo, de Trabalho e de A9ric:ultura e Produria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
ção. Aprovado. À Comissão do Dístrito FedetermOs do art. 367 do Regimento Interno,
ral para Redação final.
-Secretaria de SeguranÇa Pública. Apro- - - O deSarquivamento do Projeto de Lei do Senadon9258, de 1981, do SenadorGastãoMüller,
vado, À Comissão do Distrito Federal para
que_ autoriza a Empresa Brasileira de Filmes
Redação fin'aL
_ ·
'SIA -- Embrafilme, a disciplinar a inclusão
-Tribunal de Con~s do_ Qi~rito, Federal
Obrigatória de fUmes nacionais de longa e cure Receita e Texto da Lei. Aprovado. A Comista metragem nas programações das estações
são do Distrlto Federal para Redação final.
de televisão. Aprovado.
-Re dação final do Projeto de Lei do Senado _ne 31/f37 - Aprovada. à sanção.
.....:.Re(juerimenfo n~ 184, de 198"t, de auto-Requerimento no 142, d~ 1QS,7, de auto,ri_a do Senador Már_:cio Lacerda, solicitando,
ria. do Senador Nelson Catnei~;o, ~olicitando,
nos termos do ArtigÓ 367 do Regimento lnternos termos_ r_eglmentais, a tra.nscrição, nos
,no, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Anais do Senado Federal, da_ entr~sta conce_Senado _n? 7 4, de 1982, do Senador Gastão
dida ao Jornal do Brasil, edição de 13-9-87,
Müller, que dispõe sobre a padronização dos
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contratos relativos ao sistema de consórcio
para aquisição de bens e dá outras providências. Aprovado.
-Requerimento _n9 185, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
no$ termos do Artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n 9 86, de 1982, do Senador Gastão
Müller, que torria,_ obrigatória a impressão, no
rótulo e na bula de produtos industriais que
contenham a substância "berizeno'', da palavra ''veneno.. e da ind!Cãção do correspondente antfdoto, e dá outras provtdêncías.
Aprovado.
.~Requerimento no_186, de~1987, de a,utoria do Senador Márçio Lacerda,- solicitaildo,
nos termos do Art. 367 dO Re"glmeni:ci lritemo,
o desarquivamento do Pr_ojeto de Lei do Senado no 93, de 1982~ do Senador Gçi~o Müller,
que obriga os cartóriOS d<;i vara civil a fazer
comunicação ao cartório de distribuição, para
efeito de baixa, das ações arquiyadas ou julga. ~s improcede:ntes. Aprovado.
-Do Requerimento n°_l87, de 1987, de
autoria do Senador Márcio Lacerdét, solicitando, nos termos do Artigo 367 do Regimento ·
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei
do Senado n~ 116, de 1982, do Senador Gastão Mill!er, que dispõe sobre a impressão da
data de fabricação e do respectivo prazo de
validade nas embalagens de produtOs industrializados destinados à alimen.taç~o humana.
Aprovado.
-Requerimento f19 188, de "1987, de autoria _dQ Senador Má~:çio Lacerda, solicitando,
nos termos do Artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senac;lo n~ 137, de 1982, do Senador Gastão
Müller, que altera o artigo n" 132 do Código
Penal e revoga o artigo 34 da lei das contravenções penais. Aprovado.
-RequerlnlentO ri0 "189, de 1987, de autoria do Senador MárcLo Lacerda, solicitando,
n<;>s termos do Arti_go 367 do Regimento !!)terno, o desafqUivarn_ento do Projeto de Lei do
. Sknado ·n9 204-, de 1982, do Senador Gastão
Müller,· que ·veda a c;omercializa_ção de plantas
Om8mentais venenosas, tóxicas ou nocivas à
saúde. Aprovado.
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-ReQuerimento n 9 190, de I987,-de autoria do Senador Márcio Lacerda, solícitando,

nos termos do Artigo 367 do Regirriento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~ 216, de 1982, do Senador Gastão
Müller, que dispõe sobre a comercialização
de produto industrial que contenha substância

tóxica ou venenosa. Aprovado.
-Requerimento n9191, de 1987, de·auto-

ria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do Artigo 367 do Regimento Inter-

no, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nc 11, de 1983, do Senador Gastão
Müller, que altera a Lei n" 5.988, de 14 de
dezembro de 1973 - "Que regula os direitos
autorais e dá outras providências". Aprovado.

-Requerimento n9 192, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do Artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~ 29,- de 1983, dO Senador Gastão
Müller, que limita a utilização de bromato de
potássio, como aditivo químico, -pelos moinhos, na indusbialização da farinha de trigo.
Aprovado.
-Requerimento n~ 193, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do Artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 144, de 1983, do Senador GastãoMüller, que dispõe sobre a proibição de importação de bebidas alcoólicas em tonéis ou
acondicionamento assemelhado e dá outras
providências. Aprovado.
-Requerimento n9 194, de 1987, de autcr
ria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do Artigo_3_67 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei _do
Senado n9 178, de 1983,_do Senador Gastão
Müller, que veda a utilização de corantes artificiais na fabricação de produtos alimentícios
ou medicinais e dá outras providências. Aprovado.
-Requerimento 0 9 195, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do Artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n" 185, de 1983~-do Senador Gastão
Müller, que dispõe sobre a cobertura da apólice de seguro habitacional. Aprovado.
-Requerimento n~ 196, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, sOJidtando,
nos termos do art. 367 do Regimento lnterno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senadon~ 62, de 1984;06 Senador Gastão Müller,
que habilita as micrOdestilarias de áJcool para
fins carburantes a participarem- dos programas oficiais de financiamento, libera a comer~
cialização da respectiva produção, e dá outras
proVidências. Aprovado.
-Requerimento n 9 197, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n 9 75, de 1984, do Senador Gastão Müller,
que acrescenta alínea ao item II, do § }9, do
artigo 250, do Decreto-Lei ni~2.848, de 7 de

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

dezembro de 1940 - Código Penal. Apro·
vado.
-Requerimento n1 198, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado no 107, de 1984, doSenadorGastaoMüller,
que proíbe ao BNH e quaisquer outras entidades financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação o fornecimento de informações sobre mutuários em débito. Aprovado.
-Requerimento n? 199, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senadon? 111, de 1984, do Senador Gastão Müll~r,
que estabelece o seguro finança como garantia indiscutível e irrecusável para a locação
de imóveis, residenciais ou comerciais, e dá
outras providências. Aprovado.
-Requerimento n~ 200, de 1987, de autcr
ria da Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado no 152, de 1984, do Senador Gastão Müller,
que-toma obrigatória, nas sindicâncias que
envolvam apuração das causas de acidentes
aéreos, a presença de um membro designado
pelo sindicato dos aeronautas que tramita _em
conjunto com os Projetas de Lei do Senado
n•s 145, de 1984 e 78, de 1987. Aprovado.
-Requerimento n~ 201, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado no 157,
de 1984, de autoria do Senador Gastão Müller,
que profbe o trabaJho em horas extraordinárias
nas _empresas que, no óltimo qüinqüênio, tenham reduzido o número de empregados.
Aprovado.
-:-Requerimento no 202, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art 367 do Regimento Interno, o desarqui~
vamento do Projeto de Lei do Senado n<:> 187,
de 1984, de autoria do Senador Gastão Müll_er,
qUe dispõe sObre programação de interesse
local nas emissoras de televisão. Aprovado.
- ..:..,;. ~Ei(iuerimento n~ 203, de I 987, de auto-ria do-senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena~
do n~ 194, de 1984, do Senador Gastão Müller,
que torna obrigatório o laudo de peritos da
secretaria do patrimônio histórico e artístico
nacional nas obras de arte, e dá outras providências. Aprovado.
-Requerimento n<:> 204, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senadon~231, de 1984, do Senador GastãoMüller,
que dispõe sobre a extração e o transplante
de tecidos, órgãos e -partes do corpo humano,
com fins terapêuticos -e déttíficos, e dá OUtras
providências. Aprovado.
-Requerimento n<:> 205, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui-
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vamento do Projeio de Lei do Senado n" 106,
de 1985, de autoria do Senador Gastão Müller,
que institui a semana nacional da democracia,
cujo patrono é Tancredo de Almeida Neves.
Aprovado.
-Requerimento n<:> 206, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o·desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 154,
de 1985, de autoria do Senador Gastáo Müller,
que denomina rodovia Presidente Thncredo
Neves a BR-158, que liga altamira, no Pará,
a Santana do Uvramento, no Rio Grande do
Sul. Aprovado.
-Requerimento n<:> 207, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n? 216,
de 1985, de autoria do Senador Gastão Müller,
que modifica o "caput" do art. 70 da Lei n9
5.108, de 21 de setembro de 1966, para Per~
mitir que analfabetos possam obter carteira
de habilitação para conduzir veículo automotor. Aprovado.
-Requerimento n9 208, de 1987, do Sena~
dor Márcio Lacerda, sollcitando, nos termos
do art 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 317,
de 1985, de autoria do Senador Gastão Müller,
que aJtera o artigo _95 da Lei n~ 4.737, de 15
de julho de 1965, para pe~itir,_ desde que
não_ofensivo à moralidade pública, o registro
do cognome do candidato. Aprovado.
-Requerimento n9 209, de 1987, do sena- .
dor Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui~
vamento do Projeto de Lei do Senado n<:> 360,
de 1985, de autoria do Senador Gastão Müller,
que retira do alienante as exigências de apresentação de certidões, quando o imóvel alienado já for financiado pelo SFH e estiver sendo
objeto _de transferência a terceiros. Aprovado.
-Requerimento n~ 210, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 c;lo Regimento Interno, o desarqui~
vamento -do Projeto de Lei do Senado n<:> 363,
de 1985, de autoria do Senador Gastão Müller,
que _dispõe sobre a obrigatoriedade da adoçã"o
de métodos ou sistemas de proteção à fauna
aquática, quando da existência de barragens.
Aprovado.
-Requerimento n9 211, de 1987, do SenaM
dor Márcio Lacerda, solicifaildo, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n" 367,
de 1985, "de autoria do Senador Gastão Müller,
que frxa o valor da taxa de inscrição e expediente cobrada pelo agente- financeiro nas
operações de transferência de imóveis finan·
dados pelO Sistema Financeiro de Habitação.
Aprovado.
-Reqúerimento n" 212, de 1987, do Senãdor Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui~
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 373,
de 1985, de autoria do Senador Gastão Müller,
que obriga a devolução de importâncias antecipadas como sinal ou inicio de pagamento
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de imóvel financiado pelo SFH, quando não
concretizada a transação. Aprovado.
-Requerimento nç 213, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de _Lei do Senado n" 376,
de 1985, de autoria do Senador Gastão Müller,
que referência obrigatória às normas da assow
dação brasileira de normas técnica~_nos rótulos dos produtos industrializados. Aprovado.
-Requerimento n"214, de 1987, de autoria do Senador Márd9_ Lacerda, soJtcitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de L..ei do Senado n9 32, de 1986, do Senador Gastão Müller,
que acrescenta parágrafos ao art. 6 9e modifica
a redação do parágrafo único do _art. 6~ do
Decreto_-lei n9 2.063, de 6 de outubro de 1983,
que "dispõe a regulamentação para execução
de serviço de transporte rodoviário de cargas
ou produtos perigosos, e dá outras providências. Aprovado.
-Requerimento n" 215, de 1987, de ~uto
ria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos-do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de L~ i dq_ Senado n 9 88, de 1986, do Senador Gastão Müller,
que institui o salárici-profissiorial. do músico.
Aprovado.
-Requerimento n? 216, çle 1987, de autoria do Senador Márc;:io Létcerda, solicitando,
nos termos do art:. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 108, de 1986, do Senador G&stão Müller,
que cria a residência fonoaudiológica para os
formandos em fonoaudiologia, e dá outras
providências. Aprovado.
-Requerimento n~ 217, de 1987, de autoria do Senador Márcio_ Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Inte1J10,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena·
do n~ 120, âe 1986, do Senador Gastão Müller,
que dispõe sobre o direito de pl"eferêrida dos
condutores autónomos na aquisição de caminhões, e dá outras providências. Aprovado.
-Requerimento n~ 218, de 19_86, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena_do n" 127, de 1986, do Senador Passos Pôrto,
que altera disposições_ da Lei n? 6.5:165, de 9
de dezembro de 1981, que regula o exercício
da proftssão de fonaudiólogo. Aprovado.
-Requerimento n? 219, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimehto Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do senado n~ 158, de 1986, á6 Seriador-oaStáO-Mtiiíei;
que estabelece a obrigatoriedade de manutenção de posto de serviço bancário no caso
de extinção ou fechamento de uma única
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agência bancária em determinado município.
Aprovado.
--Requerimento n9 220, se 1987, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos
termos do a_rt. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n" 167, de 1986, do senador Gastão Müller,
que inStitui a- residência em Psicologia Clínica,
cria a Comissão Nacional de Residência em
Psicologia Clínica e estabelece outras providências. Aprovado.
......... Requerimento no 221, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o d.e.sw-quivamento do Projeto de Lei do Senado no 181, de 1986, do Senador Gastão Müller,
que toma obrigatória a espec:ificação dos alimentos e bebidas que interferem na absorção
ou no efeito das drogas e medicamentos,
nos rótulos, bulas e impressos dos mesmos.
Aprovado.
-Requerimento no 222, de 1987, de autoóa:_do Senador Márcio Lacerda, solicitando,
nos tennos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado no 230, de 1986, do Senador Gastão MUller,
que· áSsegura, -aos contribuintes do Imposto
de Renda optar pela compensação do valor
total ou parcial da restituição de que trata o
artigo 14 da Lei n9 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, com o Imposto devido nas declara-ções de rendimentos dos exercícios de 1987
- e~seg-uintes, e- dá outras providências. Aprovãdo
_:_Requerimento n~ 227, de 1987, de autoria "do Senador Carlos Chiarem, solicitando,
nos terinos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 358, de J 985, de sua autoria, que dispõe
sobre a profissão de Zootecnista. Aprovado
...... Requerimento n? 228, de 1987, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquívamento do projeto de lei do Senador
Passos Pôrto, que cria _o Instituto Nacional de
Conservação do Solo e dá outras providências.
Aprovado
-Requerimento n~ 229, de 1987, do Senador Francisco Rollemberg, soiLcitando, nos_
termos do art. 367 do Regimento Interno, desarquivamento d.o_ Projeto de Lei. do_ Senado
n~ 173, de 1981, de autoria do Senador Passos
2ôrto, que extigue os incentivos fiscais a investimentos aplicados na compra de ações e debêntures conversíveis em ações mediante a
composições de fundos de investimentps autorizados pelo Decreto-Lei n~ 157, de 10 de
fevereiro de 1967, Aprovado.
-Requerimento nç 230, de 1987, de autoria do Senador FranCisco Rollemberg, solidtando; nos termos do artigo 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei

do Senado 11° 66, de 1983, do Senador Passos
Pôrto, que institui"o Projeto Nordeste e dá outras providências. Aprovado.
- Requerinle!lio -if 231, de 1987, do Senador Frcimdsco Ronemberg, solicitando, nos-

termos do art 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
fl9187, de 1983, de autoria do Senador Passos
Pôrto, que estal;:lelece normas de uso do solo
agrfcula. Aprovado.

-Requerimento n9 232, de 1987, de autotia do Senador Frandsco Rollemberg, solicitando, nos tennos do artigo 367 do Regimento

Interno, o desarquivamento Qo Projeto de Lei
do Senado n9 29, de 1984, do Senador Passos
Pôrto, que inclui, no Polígono das Secas, toda
a área dos.Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parmba, Rio Grande do Norte, ~a~
rá e Piauí. Aprovado.
-Requerimento nç 233, de 1_987, do S~na
dor Francisco Rollemberg, solicitando, ~os
termos do _art. 367 do Regimento interno, desarquivameiJ.to do Projeto de Lei 4o Senac.:\o
n~ 124, de 1986, de autoria doSenc,:dor Passos
Pôrto, que autoriza o servidor ctvil da Unlào
a Indicar pessoas que tenha como depedente
para efeito de percepção de pensão e dá outras providências. Aprovado.
-Requerimento n9 234, de 1987, de autoria do Senador FratiC:isco Rollemberg, solicitandõ~ nos termos do artigo 367 do Regimento
fnteiTiô, o desarquivamehto do Projeto de Lei
do Senado n~ 129; de 1986, do Senador Passos Pôrto, que disPõe sobre" a Proteç:ão do
Trabalho do Empregado em Servjços Domésticos e da outras providências, Aprovado.
-·-Requerimento n" 244, de 1987, de autoria do Senador Virgl1io Távora, solicitando, nos
termo-s regimentais, o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado n? 30-g, de 1985,
do Senador Heráclito RoUemberg, que autoriza
o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional
do Bem-estar do Idoso- Funabei, e dá outra~
providências. aprovado.
2.3.1_ -....:.])eslgnação da Ordem -do Dia

~ ·pióxlma sessão

2.4- Encerramento
3 - ATO DO PRESIDENTE DO SEriADO FEDERAL
N• 232, de 1987
4 -PORTARIA DO PRIMEIROSECRETÁRIO
-

-N• 29, de 1987
5 -'ATAS DE COMISSÕES
6- MESA DIRETORA
7 '--'LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS

8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
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Sessão, em 19 de novembro de 1987

1~Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena e Jutahy Magalhães
Às 1O horas, acham-se presentes os Srs. Senadores.

a pesquisa mantém sua validade no que diz respeito à credibilidade dos políticos brasileiros, se
é que nossa situação não piorou.

Mário Maia -Aluízio Bezerra- Leopoldo Perez
- Odacir Soares - Ronaldo Aragão _ João
- Na verdade, embora_ tenhamos a preocupação
Menezes - Jarbas Passarinho - João Castelo constante de projetar uma imagem correta de
- Alexandre Costa - Edison Lobão - João íiossóS trabalhos ao público, não conseguimos
Lobo - Chagas Rodrigues - Álvaro Pacheco obter resultados satisfatórios. Ainda que eleitos
pelo sufrágio de milhões de brasileiros, vivemos
- Vtrgílio Távora - Od Sabóia de Carvalho _
Mauro Benevides- Caries Alberto -José Agrt- sbb grande descrédito popular. Corrioesperarque
pino - Lavoisier Maia - Humberto Lucena _
o Legislativo asslll_!la a plenitude_ de suas funções
Raimundo Lira- Marco Madei- Antonio Farias institucionais, tomãndo-se um poder forte, se os
- Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira_ seus compOnentes, os Parlamentares, enconDivaldo Suruagy- Teotônio Vilela Filho- Alba- tram-se tão de~acreditados? Mais: o que precisano-Franco-Francisco Rollernberg-_Lourival ~~triOs fazer, afinal, para que nosso trabalho e esforBaptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães _ · -ço-chéQuerõ-corretamente ao povo, para que nosRuy Bacelar - Gerson- Camata - Joao Calmon _ sa credibilidade aumente e deixemos de viver sob
- Jamil Haddad - Nelson Carneiro - Ronan · o -c-onstant"e e if'lju~õ Pfejulgarnento daqueles que
Trto- Fernando Henrique Cardoso -Mário Co- devemos representar?
Do ponto de vista material, o Poder Legislativo
vas - Mauro Borges - Iram Saraiva - lrapuan
Costa Júnior -- Pompeu de Sousa --Mauricio hoje, está razoavelmente bem aparelhado par~
Corréa- Meira Filho- Roberto Campos- Lou- desempenhar suas atividades, sendo inconsistenremberg Nunes Rocha - Rachid Sa1danha Derzi te, a meu ver, qualquer tentativa de justificar o
-Wilson Martins- Leite Chaves - Affonso Ca- descompasso entre 6 que fazemos e o que de
margo Dirceu Cãmeiro-- Nelson Wedekin nós pensa a população com base em carências
~José Paulo Bisei.
de recursos. Pelo contrário, ainda que tenhamos
eventuais problemas para desempenhar com total
profidência nossas atividades, mister é que recoO SR PRESIDENTE (Humberto Lucena) nheçamos a grande concentração de recursos
A Usta de pres_ença acusa b comparedmento de
P':r caplta que caracteriza o Poder Legislativo,
55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, SeJam recursos materiaiS Ou humanos, embora
declaro aberta a sessão.
estes nem sempre tenham sido selecionados, coSob a proteção de Deus, iniciamos nossos tramo seria desej_~vel, pelo critério democrático do
balhos.
COncurso- público em todos os níveis, fazendo
Não há expediente a ser lido. com que, ao lado de profissionais altamente qualiConcedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
ficados_ a serviço-do Poder Legislativo, nosso quaMagalhães, primeiro orador inscrito.
dro f~ncio~al apresente imensas distorções.
OSR.J(ITAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.
Quanto à capacidde de nosso aparelhamento
Pronuncia o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, _Ena~e_rial, tivemos a oportunidade de avaJiá-la duSrs. Senadores:
rante os__í_!'~~alhos da Constituinte, nos quais a
Em abril de 1984, em ediçao que ficaria famoGráfica do Senado e o Prodasen tiveram uma
sa, a revista Veja divulgou uma pesquisa do Instiparticipação decisiva, graças à aparelhagem téctuto Gallup sobre o nível de confiança da popunica e a competência de seu pessoaJ, aliada ao
lação brasileira em 13 ramOs de atividades e institrabaJho de nossa Assessoria, numa demonstratuições públicas brasileiraS.
ção de grande eficiência e eficácia.
Colocado em último lugar, entre as_áreas avaliaMas, cabe aqui perguntar: essa aparelhagem
das, o Legislativo, representado no item "Depusofisticada e esse quadro funcional volumoso estados e Senadores", apreSentou um nível de con- --~o servindo para capacitar os Senadores e nePufiança de -60. Outras instituiçôeS C::cim níveis negatados a executar com maior eficiência sua ativitivos, foram à Imprensa (-13), aos Empresários
d~de parlamentar? _Certamente que estão, mas
(-25). à Televisão (-28), ao G6vemo Federal (·35)
nao na rãZão dlreta da quaJidade de nosso aparee à Propaganda (-39).
lhamento materiaJ e de nosso efetivo funcional.
AvaJiando-se a pesqulsa, descobre-se que, no
E quanto à imagem do Congressista ante a -opitotal de pessoas ouvidas, 76% manifestaram a
nião pública? Estaráo esses elementos contribuinopinião de que se pode acreditar ou confiar ape-do para elevá-la, dando-lhe a reaJ dimensão envolnas em muito pouco ou em nada do que dizem
vida na atividade parlamentar? Neste caso, a resou prometem os Deputados e os_Scinadores.
posta só po_de ser negativa.
~assados três anos da divulgaÇão da pesquisa, _ Providências administrativas de curto, médio
e longo prazo podem ajudar-nos, não há dúvida,
penado em que grandes transformações institucionais ocorreram no Pals, julgo lícito supor que
étn busca de urna utilização mais racional e efi-

ciente dos recursos de que dispomos. otimlzando
o desempenho de nossas atividades.
Mas, e quanto à nossa imagem perante a opinião pública? Essa é uma questão que precisa
ser estudada com mais atenção. A simples divul-gação de nossas atividades - como a rea1izada
diariamente para os trabalhos constituintes- tem
sido inócua para evitar a distorção da imagem
do Congresso e dos Parlamentares.
Verificar essa diStorção não oferece dificuldades. Uma simples visada no notidário da Imprensa, nos programas da televisão, nas seções de
cartas dos periódiCos, basta para constatarmos
como o politico é caluniado, jogado na vala comum da inefidência, da incompetência, muitas
vezes da desonestidade, sem ter como defender
sua imagem. O povo brasileiro é bÕmbardeado
diutu~namente com criticas aos políticos em ge-ral. As falhas particulares de alguns, que infelizmente ocorrem em qualquer coletividade, são generalizadas, passam a ser associadas à figura de
cada um dos parlamentares, acabando por enadoar a própria instituição da qual fazem parte.
Nossos erros são ampliados e noss_os críticos,
quando seus interesses especlficos são contrariados as suas opiniões não são acatadas, ub1izam
suas poderosas armas contra os políticos em geral.
E que armas têm os políticos, o Congresso,
para oporem-se a tais ataques? Será que ocupando maiores eSpaços, comprando aparelha~
gens modernas, contratando técnicos especializados em comunicação, teriamos aumentada
nossa credibilídade e _diminuída a desconfiança
do povo em nossa instituiçãoTParece-me que
não.
Na verdade, sempre que se fa1a- em melhoria
de nossa imagem, agimos empiricamente, aleato-riamente, sem avaliarmos concretamente a eficácia das medidas a serem tomadas.
Penso que a primeira questão que devemos
responder é _a seguinte: por que o povo tem essa
imagem negativa de nós, políticos? Não se trata
de questão simples. A única forma de encontrarmos respostas consistentes _a essa pergunta
seria por meio da realização, com o concutso"
de profissionais qualificados, de uma pesquisa
em nivel nacional, que rastreasse a origem dessa
desconfiança, as expectativas, as aspirações populares em relação ao Po_der Legislativo e seus
integrantes.
Com base nos dados obtidos, teríamos condições de aprimorar nosso trabalho e nossa instituição, rever nossa atuação, avaliar nossos erros e
acertos.
Além disso, teríamos ainda que demonstrar,
de forma profissional e impessoal, por meio dos
diversos meios de divulgação, o que representa
o Poder Legislativo para Sociedade brasileira, qual

3008

Sexta-feira

20

a importância da instituição j?ara o povo e a Nação, o mal que faz à democracia ~J,m Poder Legjslativo fraco~ Não se trata da aparição de qualquer

O Sr. Virgílio Távora - V, EX' nos pe~ite
um aparte, nobre Senador JtJtaily Magalhães?

par~entar,

nem de proposições ideológicas; os
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Com muimotivos, as razões, as explanações sobre esses to prazer ouço V. E>r, nobre Senador Virgílio Távo-temas deverão ser levantadas e expostas por pro- --ra. Responderei a V. EX' depois deste aparte.

fissionais habilitados, de um correto ponto de vista
histórico e social.

Tenho em meu poder um trabalho ein -que

se faz uma análise crítica sobre a imagem pública
do Pocler Legislativo no Brasil. Infelizmente, por

recomendação expressa do autor na capa do trabalho, não posso reproduzi-lo aqui, mas seria mui-

to importante levá-lo ao c9nhec:imento de t9dos
os congressistas, para que todos pudessem ~entir
a importância e a necessidade de bus~armos as

causas do descrédito_ que nos_ atinge.
Não basta jogarmos a culpa na falta de espaço
nos me tos de dívulgação ou ern c:ampanhas dirigidas propositadamente para criar a imagem ruim
da instituição. Não nos esqueçamos que a própria
Imprensa, ou mesmo a T elevísão,_ não _dispõem
da confiança da população, de acordo -Cõm a
pesquisa divulgada pela revista Veja, que constatou um nível de desconfiança de - 13 para
a lmpresa e de --28 para a Televisão.

O Sr. Pompeu de Sousa um aparte?
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Permite V. Ex-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não,
Ouço, com todo prazer, o aparte de V. EX', nobre
Senador Pompeu de Sousa.

.

.
_-_
.
O Sr. VIrgílio Távora -

-

Eminente Senador
Jutahy Magalhães, seria um simplismo muito
grande atribuir a 21 anos de regime autocrático
este descrédito, este desencanto, que o povo tem
para com o Poder Legislativo; este superlativo que
ele atribui sempre aos defeitos da comunic;l.ade
parlamentar, como toda outra os possui. Vamos
dar um exemplo histórico a V. Ex': numa resistência de dias e dias e dias, nos_ idos de 1968,
_d_eçidiu a Câmara dos Deputados não conceder
licença para que_o_S_upremo Tribunal Federal pudesse, em aceitando a denúncia, processar o De-putaaõ Mârclo Moreira Alves. As passeatas na rua,
ºlevante gera1 dos estudantes da Capital, as minigreves, embora sob estado autoritário, que se realizavam naquela época, davam-nos a impressão
do_Çlpoio generalizado à atitude legislativa. Houve
__ Q ~-,2,_Que surpresa teve o Deputado de então,
que hoje fala como Senador, percorrendo as ruas
desta Capital que lhe ê tão querida, pois foi um
dos seus fundadores, ouvir, quase que uníssono
cfoJx>vo: "Já fecharam tarde, esse bando de parasitas que não fazem nada para a Nação". Há realmente uma distorção da idéia da ação do parlamentar que não vem de h_oje, vem da antiga pátria
velha Garoto, já ouvíamos Cçisa !$ímile,_enunciados deprimentes quanto àqueles que eiam fruto
de más eleições, mas de escolhas boas por serem
a _nata praticamente de todos os Estadas. Não!
O mal é muito mais p-rOtundo, V. Ex', que ê o
Primeiro-Secretário desta Casa, te_m uina responsabilidacle ,ml-!ito grande de procurar, lndormidamente, por ato, por atitude, por uma divulgação
também dos pontos positivos desta Casa, mudar
esta fisionomia. Veja V. Ex!': depots de cinqüenta
e oito dias indormidos,_ estamos, aqui, com os
olhos miúdo_s. Terminamos, ontem, o trabalho
inÍcial da Comissão de SistematQ;ação (primeira
etapa), e o que _ouvíamos das galerias? Não era
o-incentivo, era_o piu-i-i elo apito do trem, como
se estivessem fazendo lá \tens de alegria, quando
justamente o que acudiamos eram centenas e
__ centenas e centenas, milhares, milhares, e milha-

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador,
quero ac:entuar a altíssima importância do discurso que V. Ex' está pronunciando nesta hora. Com
efeito, a democracia é o povo no poder e o instrumento para o povo atingir o poder são Os nascidos
do sufrágio popular e nenhum poder mais nascido do sufrágio popular do que o Poder Legislativo. Mas a verdade, meu caro Senador Jutahy
Maga1hães e meus caros companheiros, é que
essefenômenodedescréditoconstitui,realmente,
um dos males mais _graves que atinge o Legislativo e, atingindo o Legislativo, atinge a democracia e que, aliás, ultimamente, atinge o Poder
Público, não apenas o Legislativo. Houve, realmente, um processo de descréclito ger~l do Poder
Público e isto _é gravíssimo. Há, sem dúvida, uma
componente de 21 anos de regime autoritário
r~deassinaturasdeemendaspopularesquesoli~
em que se criou uma expectativa de contraste ç:ltaVam, por exemplo, a estabilidade de quem
tão forte; de responsabilização tão forte para os ]á tivesse cinco :;mos de serviço público para tomar
homens públicos que, livrando o País desse poder es.S.as pessoas indenes à ação repressiva âos Oeautoritário, vinham ungidos de w:na capacidade vemos Estaduais que sucediam aos anteriores
mirífica de uma expectativa popular de se fazer nesta devastação que está sendo feita aí, Sqmos
um milagre Deus ex-machlna para este País. su.speitos porque votarnQS çon!:fa..Mas, o que viHá, sem dúvida, esse componente da expectativa rnos, .a impressão geral, a impressão humana éexagerada sobre as nossas possibilidades. Mas que estávamos fazendo uma imora1idade. O que
o fato é que este fenômeno não provêm apenas o Relator tinha fe_itp, acolhido, de todos os Parti~
dos últimos 21 anos e suas seqüelas. Este fenô- __ dos? Mormente daqueles que foram mais. gritar
meno tem raízes histórico.-culturais bem mais ·re- na tríbuna conforme depois ele explicitou pela
motas e mais profundas. Parece-me, Sr. SeitadOr lista fornecida pelo Prodasen: emendas lpsls nt..
Jutahy Magalhães, que a iniciativa que se me asse- _ ttfb:~ verbo ad verbum~ do mesmo teor do texto
melha está sendo conduzida através da 11-Secre- ~OI)_~nte nªs_Disposições Transitórias. É p-or istaria desta Casã do Poder Legislativo, ê da maior so; pela nOSsa própria autofagia -também, pelo
importância. É preciso diagnosticar o ma1. É pre- _c:te~ejo de parecer bonito lá fora contando algo
ciso fcu:er a propedêuticª do ma1 para tentarmos lá _que não foi real~do aqui, que também nós
a terapêutica; e esta terapêutica é urgente em nos perdemos. E se este aparte-é um pouco probeneficio da democracia e do povo deste País longado, é pela revolta que sentimos outro dia
_quando _vimos um parlamentar dos mais ilustr~s
portanto, em beneficio deste País.

votar contra as elelçõ~ _gerais na Comtssão de
Sistemat;!zação e sorridente, fazer apologia das
mesmas e apontou a execração dos companheiros que não tinham seguido a orientação do apelo
popular. Ele tinha exercitado seu voto exatamente
ao contrário do que afirmava. São _esses, meu
caro colega, atas que são do çoilhecimento público pelo vazamento através da Imprensa, através
do disse-me~disse, que realmente junto com a
injustiça paralela que é praticada, que estão formando --esta imagem que realmente no dia de
hoje deixa o Constituinte brasileiro em uma situaçãp _fflora1 mu_ito desconfortáveL
_O SR. JCITAHY MAGALHÃES- O aparte
.l;x-! Senador Virgillo Távora, bem como

d~ _V•

o dt_? Se!l_adofP_om.peu de Sousa, vierarri enriquecer esse pronunciamento.
Senador Virgílio Távo~a, y. Ex' cita um fato ~e
realmente leva uma imagem distorcida dos polític'oSpãra a opinião pública. Mas esse fato é transmitido à opinião pública. Agora, o trabalho diuturno de V. Ex~ com s_eus companheiros na Comissão de Sistematização; oitenta dias de trabalho
ininterruptas que V. ~ tiveram em que foi feito
Um projeto de Constituição --como disse hoje
--em seu artigo, o nobre Líder do PMDB, Senador
Fernando Henrique Cardoso- no qual pudemos
discordar em poucos pontos, que a divergência
que existe, seja na sociedade, seja dentro desta
Constituinte, essa divergência existe apenas 1O%;
no- entanto, qual a imagem que se leva para fora?
Que estamos fazendo uma Constituição que não
presta, qüé nãO" tem o apoio popular, que não
tem o apoio da" própria Constituinte; qu-e·a Comissão de Sistematização uma minoria desta Constituinte, procurou levar fdéias que não representam
a idéia majoritária, É iSSo qUe-se procura trahsmitir
à população em geral, quando na realidade o
trabalho foi feito com a preocupação de atender
aos reclamos naciqnais. V. ~ traba1hãram com
eficiênCia.
Podemos discordar de alguns pontos; alguns
podem considerar - e isso e uma açáo inexplicável da Constituinte - que a1guns empresários
não podem suportar a jornada de trabalho de
44 horas. Este ainda ê um avanço pequeno, eu
sempre defendi a jornada de 40 heras, mas concordo que haja discordância neste sentido, como
haja discordãriciã- na questão da estabilidade corno eu pessoalmente acho que imprescrltJbilidade foi um erro da Comissão de Sistematização,
Mas isso pode ainda ser recuperado no plenário.
Poderrios ter divergências, que o sistema de goVerno deve ser parlamentarista ou pnisideni::ia. líStã; -podemos divergir quanto ao prazo do mandatõ, ·ma:s esse- é urn trabalho em Que a maioria
fem que--prevaleCer. Todavia, a imagem que sai
dacjui é a imagem da ineficiência, da improbidade,
- dos ''trens da alegria", como citou V, Ex~. e não
foi isso que a Comissão de Sistematização fez.
O Senador Pompeu de Sousa tem a experiência
dos dois lados, faz parte do Legislativo, é homem
da Imprensa, Eu me lembro que acorripanhando
os 1iãbalhos da ConStituinte de 46, jovem atnda,
não era nem eleitor, mas acompanhava de perto
oS trabalhos da Constit.uinte ·no Palácio. Tiradentes, e lia no dia seguinte nos jornais aquilo que ·
se passava naquele recinto sagrado da nova Constituição. Hoje não podemos culpar a falta de divulgação, apenas acho -ta_~bém q.ue os nossos ates

Novembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

têm que ser responsáveis para fixar uma imagem,
e o Presidente desta Casa, Senador Humberto
Lucena tem tido a preocupaçáo de buscar as cau-

sas desse problema, e levar __uma imagem nova
da instituição, não dos Senadores individualmente

que apareçam na televisão para defender a instituição, mas uma imagem da instituição como
um todo, porque o Poder Legislativo é que tem
que ser forte e respeitado. É isso que o Presidente
Humberto Lucena tem feito no sentido de atender

a essas necessidades.
Por isso nobre Senador, agradeço o aparte de
V. Ex•
O Sr. Pompeu de Sousa - Meu caro Sena-

dor, gostaria de acrescentãr algumas palavras ao
argumento de V. Ex" sobre a elaboração constitucional. Nunca no Brasil se elaborou uma Consti-

tuição em que se ouvisse tão profundamente a
sociedade, enfim, uma Constituição- nascida da
sociedade - porque descemos a todos os segmentos da sociedade, o~vindo-os de baixo para
cima para elaborar-mos o texto c_onstitudonaJ.
Esse foi um trabalho sem precedentes no Brasn
e no mundo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Muito obrigado, nobre Senador Pompeo de Sousa.

contra a sua consciência, contra os seus convencimentos, apenas porque pode desgostar certos
setores da imprensa, certas tendências modernas.
ESSa é ·que é nossa culpa. Essa é que é a nQSsa
responsabilidade. E o que devemos preservar nesta instituição é a coragem de assumir os ditames
de nossa consciência e de nosso convencimento,
sem dar maior interesse, sem dar maior impor·
tância ao julgamento que de nQssos atas, que
de nossas palavras, que de nossos votos, a im·
prensa faça, ou divulgue, ou ameace fazê-lo, ou
crie esse clima de chantagem. Há uma pressão,
quase que insuportável, em cima dos Parlamen·
tares, principalmente em cima do Legislativo, mas
há, também, em cima do Executivo essa pressão
de se comportar de acordo com os- pontos_ de
vista que a imprensa acha -rãzoável ou quer adotar.
Acho que os pontos de vista certos são, pelo menos, os de nossa consciência e de nosso convencimento. Pof isso, ·achO que -grande parte desse
desgaste que sofre o Poder Legislativo tem a nossa responsabilidade e tem a nossa aceitação. Se
fossemos mais independentes, se fossemos, tal·
vez, mais desprendidos para com a popularidade
ou a divulgação de nossos atos a coisa tomaria
outro sentido. Era eSte o aparte que queria fazer
ao discurso de V. EX'
O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Agradeço
a V. Ex~, embora discorde em boa parte do aparte
de V. Ex•, mas agradeço porque, também, veio
enriqll~cer este pronunciamento.
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estaria marginalizando ou esmagando uma outra
parte da sociedade. Não estamos fazendo urna
ConstitYiç_ão sectária, quer dizer, não houve a vitória, no Brasil, de uma determinad?l ideologia, _seja
de esquerda, direita ou centro, caso em que naturalmente a Constituição reflete aquele grupo vitorioso e que esmaga os demais. Estamos procürando fazer uma Constituição demoCrática. É natufai, portanto, que ela seja debatida, suscite críticas, aborrecimentos, mas devemos esperar que,
com o correr dos trabaJhos do Plenário e do tempo, vá-se decantando, que se tenham novas fóf'mulas para que a Constituinte e a Constituição,
afinal, sejam, realmente, o in_strumento que o Brasil espefe para a sua vida política, a sua vida instituto que trata, porque devemos realmente preservar
essa imagem, para que ela não chegue ao povo
como está chegando, não por nós, mas pelas
instituições, pela própria Constituição que terá
que chegar com o apoio público._ Se fizermos
uma Constituição que não mereça esse apoio,
esse aplauso, essa aceitação, logo depois de promulgada, estaremos aí com a bandeira revisionista na rua, o que é altamente desaconselhável.
Meus parabéns a V. EX>
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Eu é que
agradeço a V. ~. nobre Senador Luiz Viana.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Jutahy Magalhães, o tempo de
V. Ex" já se esgotou. Pediria que V. Elr respondesse
Nobre Senador Jutahy Magalhães, eu pediria a
aos apartes já concedidos e concluísse o seu proV. ~. mais uma vez, que não concedesse mais
nunciamento. a fun de que pudéssemos entrar
O Sr. Luiz Viana- Senador Jutahy Maga- apartes, porque estamos no perfodo destinado
na Ordem do Dia.
lhães, desejo manifestar a V. ~a minha solidarie- à Ordem do Dia.
O Sr. João Lobo - Nobre Senador Jutahy dade e meu aplauso pelo discurso que está profeO SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. PresiMagalhães, acho que a conceituação por que pasrindo. Infelizmente, n!o tenho. como o Senador
sa o Legislativo não tem muita importância, pois
João Lobo, pele de elefante; sou sensível às críti- dente, eu me permito apenas agradecer a manitambém está atingindo o Executivo, o Judiciário,
cas, às injustiças, às acusações. E, muitas _vezes, festação do Senador Luiz Viana, porque se nea imprensa. O desencanto e a descrença são ge- isso -é até ignorância, porque são feitos ctiSCW'SOS - -nhuin sentido tivesse este pronunciamento, teria
neralizados. Esse é um ponto comum hoje em
e, no dia seguinte, há uma grande notícia sobre tido a importância de fazer com que S. EX' se
manifestasse nesta hora a respeito desse assunto.
todo o mundo modema. Não acontece somente
um crime quaJquer, e o discurso da maior imporno Brasil essa descrença para com o Legislativo,
Sr. Presidente, vou concluir.
tância da atualidade sai noticiado em duas linhas.
atinge também o Executivo brasileiro.
Se quer~mos a verdade, devemos ir buscá-la
- EstõUCansado de obseNar isso, que me parece
onde estiver. Como o povo brasileiro terá foimado
ser feito de propósito, não sei mesmo o porquê.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, o ín- -Mas, já que estamos faJando de Co~tituinte, queessa imagem sobre nós? Baseado em que dados?
dice do Executivo foi menos 39%.
ro Iémbrar o que foi a Consbluinte de 1946, men- Em que veículos de infonnação? Em que tipos
de experiências? Em que expectativas?
O Sr. João Lobo - Acho. nobre Senador, cionada pelo nosso colega Pompeu de SoUsa.
Penso que apenas combinando os três tipos
Havia a bancada de impr~nsa no TJJadentes, e
desde os tempos da Roma antiga, quando César
de ação que citei, ou seja, a pesquisa das causas
lá havia as figuras maJs ~ustres do jornalismo:
e depois Marco Antônio queriam fazer qualquer
reais do descrédito que nos atinge, a utilização
Prudente de Moraes Neto, Pedro Dantas, que tinha
coúra -rompendo a tradição democrática daquela
racional dos recursos de que dispomos e a assuna sua coluna ctiária no Plárlo Carioca, onde tragrande nação, jogavam logo a culpa no Legisç:ão de uma nova postura, menos personalista,
balhava o Senador Pompeu de Sousa; estavam
lativo, na sua ineficiência, na sua ineficácia, na
que se preocupe com o exercido adequadO de
também Carlos Lacerda, Osório Borba, Carlos
sua corrupção. [sto é tema universal e repetido
nossos direitos, visando apenas ao interesse e
Castello Branéo, Rafael Correa de Oliveira, enfun
ao longo de toda a História da humanidade. Sena·
ao benefício .da instituiçãO e de nossa coletividade,
dor Jutahy Magalhães, nós, do Legislativo, não
um número grande de jornalistas, homens que
somente dessa forma poderemos levar ao povo
precisamos ter "a pele tão fma", ser tão suscetíveis
foram ilustres na imprensa brasileira e que permauma imagem real de nossas preo-cupações com
neceram muito tempo em atividade e que lá estaà crítica da imprensa, aos "ibopes" feitos para
a comunidade e com noss_os (epresentados.
atender a interesses de grupos ou de quaisquer
vam e que, dia a dia informavam o público sobre
Essa-ajdéia que trago aos meus pares, na espefacções ou partidos políticos. O procedimento do
os trabaJhos da Constituinte, sobre o que lá se
rança de que ~la seja aceita e aperfeiçoada, para
passava. Davam uma imagem, mais ou menos,
Legislativo não deve ficar à mercê do que a im~
que possamos enfrentar essa questão da maior
o tanto quanto Passivei, real e: até encomiástica,
prensa vai dizer, do que os outros vão dizer. O
importância para a democracia brasileira: o fortanosso procedimento deve ficar apenas afeto à
porque realmente lá, como acontece hoje, aconte~
lecimento do Poder Legislativo, que está na razáo
nossa consciência de homens públicos ao nosso ceu aqui- na Comissão -de -Sistematização, havia
direta da credibilidade dos parlamentares ante a
julgamento do que é melhor, do que é bom; do
reãlmente o propósito, o trabalho de procurar fapopulação.
que serve, do que é moral e do que é imoral, zer o melhor para o País. Isso se procurou na
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
e não ao julgamento da imprensa, de qualquer ComíSSão de Sistematização, até porque a Consti·
obrigado. (Multo _bem_! Palmas.)
jornalista ou de qualquer órgão que não tenha, tuição tem de ser um documento de transaçáo,
talvez, o apuro e a tepreS:éfltatiVidade de certos
de acordo. Então, agrada a uns, não agra'da a
segmentos sociais, como nós, Parlamentares Te-- outros, isso é o normal. Se esse projeto estivesse
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mos. ~ inadmissível, Seriador Jutahy Magalhães,
agradando inteiramente um setor da sociedade,
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana,
que um Senador tenha que se conter ou votar
uma parte da sociedade, estaria errado, porque
para uma comunicação.
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O SR. LmZ VIANA (PMDB- BA. Para uma
comunicação.)-: Sr._ Presidente, Srs. Senadores:
Faleceu na Bahia, nessa semana, uma das
grandes figuras da Medicina do_meu Estado, o

Dr. Jorge Novis, professor da Faculdade de Medicina, ex-Secretário da Sáilâe; ·que foi um homem
voltado para o bem comum. Foi um grande trabalhador, mas foi sobretudo um grande caráter e
uma grande inteligência. Era ele o continuador
de uma tradição, uma vez que é a quarta geração
que participa da alta direção da velha Faculdade
de Medicina da Bahia. Ele honrou os seus antepassados, os diretores daquela Faculdade, seu
avô e seu pa~ cujas pegadas ele sempre procurou
segu[r com um grande amor à coletividade baiana. Ele serviu à Bahi-ª---~ servindo à Bahia, serviu
ao Brasil, a sua cultura e a sue:) int~lígência. Eu
desejava, nestas breves palavras, deixar registrado
nos Anais da casa, wn voto de pesar pelo lutu_oso
acontecimento.
Era o que tinha a d.iz~r. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa requerimento que serâ lldo pelo
Sr. 19-Secretârlo.
É lido e aprovado o seguinte

REQOERJMENTO
N• 248, de 1987
01. n' 022/87-CPJEE;:
11 de novembro de 1987
Senhor Presi!fente,
Na qualidade_ de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através da Resolução
rr.> 8, de 1987, des:tinada a investigar as causas
do racionamento de energia elétrica e a politica
para o setor elétric:o,_venho, pelo presente, solicitar
a Vossa Excelência, a prorrogação por mais 30
(trinta) dias do prazo concedido a esta Comissão
que se encerrará no çl.ja 25 de novembro próximo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência, os protestos de estima e consideração. - Senador Jo$é Agrlpino, Presidente.
Durante a leitura _do requerimento, o Sr.
Humberto Lucena, PresideQte, .deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr.
Jutahy J'.1agalhães, 1~-5ecretáflo.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Aprovado o requerimento, fica prorrogado-o prazo
da Comissão pelo ternpo requerido.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 -5ecretário.

t

sas Estatais no Endividamento Externo e lriterno
País", venho, p~lo presente, solicitar a Vossa
E:IÇcelência,' a--prorrog-aÇãO por mais 90 (noventa)
-dias de Prazo cOncedido a esta Comissão que
se encerrará dia 05 de dezembro.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excel~ncia, os protestos de estima e apreço.Sen~d'!r ~~~a'! Costa Junior, Presidente.
do~

Redação OnaJ do Projeto de Lei da Câ-

mara n• 24, de 1987 (n' 8.551/86, na CaSa de origem, que dispõe quanto à proteção da propriedade intelectual sobre

programas de computadores e su.a comercialização no País e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Aprovado o requerimento, fica prorrogado o prazo
da Comissão pelo tempo requerido.

- O"sit PREsiDENTE (Jutahy Magalhães)SObre ã mesa, ·cõmonicação que vai ser lida pelo
Sr: }9-Secretário.

É lida a s_eguinte-

- -- COMUNICAÇÃO
--Senhor Presidente,
Tenho a honra d~ coffiunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 43, alinea
a, do Regimento Interno. que me ausentare::i dos
trabalhos da Casa rio período de 19 a 20 do corrente, para breve viagem ao Uruguai, em carâter
particular.
Atenciosas s~udações -Senador Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy 1"\agalhães) O expediente lido vai à publicação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Em regime de urgência - art. 37 I, b,
-do Regimento mtemo.)
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei da Câmara nQ 24, de
1987 (n~ 8.551186, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República,
que dispõe quanto à proteçãõ da propriedade
intelectual sobre programas para computadores e sua com-ercialização no País, e dá
outras providências. (Dependendo de Parecer.)

Sobre a mesa, redação final da matéria elaborada pelo Relator, Senador Nelson Wedekin, que
~rá lida p~lo Sr. Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte

lido e aprovado o seguinte
REDAçAO ANAL DO

REQUERIMENTO
N• 249 de 1987
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 24, DE 1987

(N• 855/86, na Casa de origem)

OF. N, O10/87 - CEEB
_____._ O Relator apresenta_ a redação final do Projeto
de Lei da Câmara no 24, de 1987 (no 855/86,
Brasília, 12 de novembro de 1987
na Casa de origem), que dispõe quanto à proteção
Senhor Presidente,
_ da propriedade intelectual sobre programas de
Na qualidade presidente da Comissão Especial,
computadore_s e sua comercialização no Pais e
criada através do Requerimentb"73 de 1987, c:om
dâ oUtras providências.
a finalidade/ de "Levantar o Grau de Estatização __ =-_saia das Sessões, 19 de novembro de 1987.
da Econômia Bras~eira e Participação das Empre- --Nelson We~ekin, Relator.

TirULOI
Disposições preliminares

Art. 19 São livres, no País, a produção e a
comercialização de programas de computador,
de origem estrangeira ou nacional, assegurada
integral proteção aos titulares dos respectivos di·
réitos, nas condições estabelecidas na lei. . _
Parágrafo único. Programa de computador é
a expressão de u01 conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou Codificada, contida
em suporte físico de qualquer natureza, de empre_go necessário em máquinas automáticas de trata-mento da infoimãÇão; dispositivos, iri.strumentos
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital, para fazê-los funcionar de modo e para
fins determinados.
Art 2° O regime de proteção à proprted.:ide
intelectual de programas de computador é o disposto na Lei nQ 5.988, de 14 de dezembro de
- 1973, coin as modificações que esta ler estabelece para atender às peculiaridades inerentes aoS
programas de computador.
TÍTUI_O II
__Da Prote@_o aos Direitos
Deautor

·

-- Art. 3" É assegurada a tutela dos direitos relativos aos programas de computador, pelo prazo
de 25 (vinte e cinco) anos, contado a partir do
seu lançamento em qualquer país.
§ 19 A proteção aos direitos de que trata esta
Lei independe -de-- registro ou cadastramento na
Secretaria Especial de Informática -SEI.
§ 2< Os direitos atribuídos por esta Lei aos
estrangeiros, domiciliados no exteriof, ~Cam assegurados, desde que o país de origem do 'programa
conceda aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil direitos equivalentes, em extensão
e duração, aos estabelecidos no caput deste artigo.
_, ·
Art. 4~ Os prograinas de computador poderão, a critério do autor, ser registrado em órgão
a ser designado pelo Conselho Nacional de Direito
Autoral - CNDA, regido pela Lei nQ 5.988. de
14 de dezembro dt": 1973, e reorganizado pelo
Decreto n° 84.252, de_ 28 de julho de 1979.
§ 1? O titular dó direito de autor_ submeterá
ao órgão designado pelo Conselho Nacional de
Direito Autor&! """":" CNDA, quando dr;> pedido de
registro, os trechos do programa e outros dados
que considerar suficientes para caracterizar a criação independente e a identidade do programa
de computador.
_§ 2° Para identificar-se como titular do direito
de autor, poderá o criador de programa usar de
seu nome c_iv11, completo ou abreviado, até por
suas iniciais, como previsto no art. 12 da Lei n~
5.988. de 14 de dezembfQ_@ 1973.
§ 3Q As informações que fundamentam o re-gistro são de caráter sigiloso, não podendo ser
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reveladas, a não ser por ordem judicial ou a reque·
rimento do próprio titular.

Art 5o Salvo estipulação em contrário, perexclusivamente ao empregador, ou contratante de serviços, os direitos relativos a programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente _destinado à pesquisa e detenc~rão

senvolvimento, ou_ em que a atividade do empregado, servidor ou contratado de serviços seja pre-

vista, ou ainda, que decorra da própria natureza

dos encargos contratados.
§ 19 Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho, ou se!Vlço prestado, será

limitada à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2° Pertencerão,_com excluSividade, ao empregado, servidor o_u contratado _de serviços, os
direitos concernentes a programa de computador
gerado sem relação __ao contrato de trabalho, vínculo estatutário ou prestação de serviços, e sem
utilização de recursos, informações tecnológicas,
materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou contratante de serviços.
Art. 6<>- Quando estipulado em contrato firmado entre _as partes, os direitos sobre as modificações tecnológicas e derivações pertencerão à
pessoa autorizada que as fizer e que os exercerá
autonomamente~

Art. 7o Não constituem ofensa ao direito de
autor de programa de computador:
I - a reprodução de cópia legitimamente adquirida, desde que indispensável à utilização adequada do programa;
n- a citação parcial, para fins didáticos, desde
que identificados o autor e o programa a que
se refere;
m-a ocorrência de semelhança de programa
a outro, preexistente, quando se der por força
das características funcionais de sua aplicação,
da observância de preceitos legais, regulamentares, ou de normas técnicas, ou de limitação
de forma alternativa para a sua expressáo~
IV - a integração de um programa, mantendo-se suas caracterlsticas essenciais, a um sistema aplicãtivo ou operaciorial, teCniCamente indispensável às necessidades do usuário, desde que
para uso ex:clusivo de quem a promoveu,

muco 111
Do cadastro

Art. 8 9 Para a· comercialização de que trata
o art. 19 desta lei, é obrigãtOiiO-o-prév:iO cadastramenta do programa ou conjunto de programas
de computador, pela Secretaria Especial de Informática - SEI, que os classificará em diferentes
categorias, conforme sejam desenvolvidos no
País ou no exterior, ern associação ou não entre
empresas não-nacionais_e nacionais, definidas estas pelo art. 12 da Lei n~ 7.232, de 29 de outubro
de 1984 e art. 19 do Decreto-Lei n<> 2.203, de
27 de dezembro de 1984,
§ 1o No que diz respeito à proteção dos direitos_do autor, não se estabelecem diferenças entre
as categorias referidas no caput deste artigo, as
quais serão diversificadas para efeito de financiamentos com recursos públicos, incentivos fiscais,
comercialização e remesJ;ja de lucros, ou pagamento de direitos aos seus titulareS domiciliados
no exterior; conforme o caso~

DIÂRlCfDO CONGRESSO l'iACIONAL (Seção II)
§ 29_ O cadastramento_de que trata este_artigo
e a aprovação dos atos e contratos referidos nesta
lei, pela Secretaria Especial de Informática -SEI,
ser.ão condicionados, quando se tratar de programas desenvolvidos por empresas não~nadonais,
- à apuração da inexistência de programa de computador similar, desenvolvido no País, por empresa- nacional.
§ 39 Além do diSposto no caput deste artigo,
-o cadastramento de que trata esta lei é condição
prévia e essencial à:
r - validade e eficácia de quaisquer negócios
jurídicos relacionados a programas;
n - produção de efeitos fiscais e cambiais e
legitimação de pagamentos, créditos ou remessas
corresporrdentes, quando for o caso, e sem prejUíZo de outros requisitos e condições estabelecidos em lei.
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11- por ato administrativo, quando co~prova
do que as informações apresentadas pelo Interessado para instruir o pedido de cadastramento não
são veridicas.
Art-.14. A Secretaria Espedal de Informática
-SEr' poderá cobrar emolumentos pelos seiViços
de cadastro e emissão de Títulos de Uso, conforme tabela própria a ser aprovada pelo Ministério
da 'Qêitcia e Tecnologia.
TifULON

Da Quota de Contribuição

Art. 15. O Fundo Especial de Informática e
Automação, de que trata a Lei n~ 7.232. _de 29
de outubro de 1984, será destinado ao tinariciamento a programas de:
a) pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
de informática e automação;
b) formação de recursos humanos em inforArt. 9? O cadastramento, para os fins do dis- mática;
_posto no artigo anterior, terá.validade mínima de
c) aparelhamento dos Centros de Pesquisa em
3 (três) anos, e será renovado, automaticamente,
[nfomática, c_om prioridade às Universidades Fepela Secretaria Especial de Informática - SEI,
derais e Estaduais;
observado o_ disposto no § 2° do citado artigo. _
d) capitalização dos Centros de Tecnologia em
ParágrafO único. Da decisão que deferir ou de- - Informática, criados em consonánda com as diretrizes do Plano Nacional de lnforTnática e Automanegar o pedido de cadastramento, caberá recurso
ção - Planin.
ao Conselho Nacional de Informática a AutomaParágrafo único. O Fundo ESPecial de lnforção- Conin, observado o disposto no Regimento
m.átiCa e Automação será constituído de:
[ntern_o deste Conselho.
a) dotações orçamentárias;
Art. 1O. Para os efeitos desta lei, um prograb) quotas de contnbuiçãO;
- ma de computador será considerado similar a
c) doações de origem interna ou externa.
outro, quando atender às seguintes condições:
Art 16~ É instituída quota de contribuição ina) ser funcionalmente equivalente, considecidente sobre a emissão_ de Títulos de Uso de
rando que deve:
___ _
programas de computados de origern externa,
I - ser original e desenvolvido lndependen~
a ser creditada na subconta "Programas de Comtemente;
putador", tio Fundo Especial de Informática e AuTI- ter, substancialmente, as mesmas caractetomação_, destinada ao financiamento de atMdarísticas de desempenho, considerando o tipo de
des na área de programas de computador, atendiaplicação a que se destina:
das _as linhas gerais estabelecidas no caput do
m-operar em eqt,~ipamento similar e em am- art. 15.
b_iente de processamento similar;
Art. 17. A quota de contnbuição a que s_e refe- b) dispor de suporte considerado satisfatório
re o artigo anterior terá _percentuais diferenclados,
pelo usuário;
observado o percentual máximo de 200% (duzenc) ter Prazo de entrega considerado satisfatório
tos por cento), "ad valerem", de_v~ndo o percenpelo usuário;
tual máximo reduzir-se para 150% (cento e cinqUenta por ~eo,tq), concluído o primeiro qüiriqüêd) observar padrões _nacionais estabelecidos,
nio, e par_a 100% (cem por cento), concluído o
quando pertinentes;
segúndo qüinqüénio, respectivamente, da entrada
e) ter preço não superior à base de cálcu1o
em vigor _desta lei.
da quota de contribuição de que trata o art. 18
desta lei, acrescido do valor resultante da aplica~
Parágrafo único. Os percentuais seráo fixados
ção_ d~ percentual máximo da quota de contri- por classe de programa de computador, conforbuiçao Para suã classe sobre este preço;
me tabela a ser aprovada pelo Conselho Naciof) executar as mesmas funções, consideran9o
nalde Informática e Automação- CONIN,levano tipo de aplicação a que se_ destina e as_caracte- dcrse em conta o desenvolvimento _da capacirístiCâs do mercado nacional.
tação tecnólogica nacional em informática e as
Art. 11. Fica estipu1ado o prazo de 120 (cento necessidades do usuário.
e vinte) dias concedído,_à Secretaria Especial de
M 18. A base de cá1culo da quota de contriInformática - SEl, para manifestar~se sobre o
buição referida no art. 16, a- ser dedarada pelo
pedido de cadastramento de que trata este artigo, requerente do cadastramento será:
contado a partir da data do respectivo protocolo.
a) o preço praticado para usuário final no País
AJ:t. 12. Às empresas não nacionais, o cadas- de origem;
fraritento_será concedido, exclusivamente, a prob) a quantia correspondente a 36 (trinta e seis)
grãmas de computador que se apliquem a_ equi- vezes o valor do preço mensal de aluguel pratipamentos produzidos no País ou no exterior, aqui cado para o usuário final, no País de origem, quancomercializados por empresas Clesta mesma cate- do for o caso;
goria.c) o preço de um programa de computador
Art. 13. Será tomado sem efeito, a qualquer similar, na impossibilidade de outra forma de aputempo, o cadastrameoto de programa de compu- ração.
_ _
tador:
__________ __
_
-Art 19. Quando houver fundadas dúvidas so1- por sentença judicial transitada em julgado; bre o valor declarado, a Secretaria Especial de.
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[nformática -SEI fixará a base de câlculo, toman-

do em conta os critérios do artigo anterior, cabendo, desta decisão, recurso sem efeito suspensivo,
ao Conselho Nacional de Informática e Automação-CONJN.
TÍTULO V

Da Comercialização
Art. 20. A ceSsão_a_te_rc_eir_Qs_dos direitos de
utilização de programas de computador far-se-á
através de Títulos de Uso, que serão documentos

comprobatórios da regularidade das respectivas
cópias.
§ 1Q Para a _emissãodos Títulos de Uso é necessário o prévio cadastramento do programa de
computador.
§ 2~ Os Titules de Uso serão emitidos num
prazo máximo de 30 (trinta) diaS do seu requerimento pelo titular do cadastro.
§ 3? Os Títulos de Uso deverão conter a identificação do programa de computador, o número

do cadastro, o número do Título de Uso e demais
elementos pertinentes, na forma a ser estabelecida na regulamentação desta Lei.
§ 49 Os usuários finais serão dispensados do
Titulo de Uso dos programas de computador pertencentes ao domínio público.
§ 5 9 Serão dispensados do título de Uso os
programas de computador cuja cessão dos direitos de utilização tenham, comprovadamente,
ocorrido anteriormenteà entrada em vigor desta
Lei.

Art 21. Os Títulos de Uso emitidos pela Secretaria Especial de Informática - SEI ou outro
órgão ou entidade por ela credenciada.
Art 22. Quando se tratar de programas de
computador de origem externa, os Títulos de Uso
serão fornecidos mediante a apresentação da guia
de recolhimento da quota de contribuição, efetuada à ordem da subconta "Programa de Computador", do Fundo Especial de Informática e Automação".
Art 23. Os suportes fisk:os de programa de
computador e respectivas embalagens, assim como os contratos a eles referentes, deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuári,- o
número de ordem de cadastro, o número do Título de Uso e o prazo de validade técnica da versão
comercializada.
Art. 24·. O Titu1ar dos direitos de comerdalizção de prog,rama de computador, durante o
prazo de validade técnica da respectiva versão,
é obrigado a:
I - divulgar, sem ônus adicional, as correções
de eventuais erros;
U- assegurar, aos respectivos usuários, a prestação de serviços técnicos complementares relativos· ao adequado funcionamento ~do programa
de computador, consideradas as suas especificações e as particularidades do usuário.
Art. 25. O titular dos direitos do programa de
computador, durante o prazo de validade técnica,
tratado nos artigos irriediatamente anteriores, não
poderá retirá-lo de circulação comercial, sem a
justa indenização de eventuais prejuízos causados
a terceiros.
Art 26. O titular dos direitos de programa de
computador e de sua comercialização responde,
perante o usuário, pela qualidade técnica adequada, bem como pela qualidade da fixação ou gravasão dos mesmos nos respectivos suportes tisicas,

cabendo aç:áo regressiva contra antecessores titulares desses mesmos direitos.

Art. 27. A exploração económica de programas de computador, no País, será objeto de contratos de licença ou de cessão, livremente pactuados entre as partes, e nos quais se ftxará, quanto
aos tributos e encargos exigíveis no País, a respon·sabilidade pelos respecUvós pagamentos.
Parágrafo único. Serão nulas as cláusulas
que:
a) fLXem exclusividade;
b) limitem a produção, distribuição e comercialização;
c;) eximam qualquer dos contratantes da responsabilidade por eventuais ações de terceiros,
decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.
Art. 28. A comercialização de programas de
computador, ressalvado o disposto no art. 12 desta Lei, somente é permitida a empresas nacionais
que celebrarão, com os fornecedores não nacionais. os contratos de cessão de direitos ou licença,
nos-termos desta Lei.
Parágrafo único. A aprovação, pelos órgãos
comp-etentes do Poder Executivo, dos atas e contratos ·relativos à comercialização de programas
de computador de origem externa, é condição
prêv1a e essendal para:
a) possibilitar o cadastramento do programa;
b) permitir a dedutibilidade fiscal, respeitadas
aS norma:qx-eVistas na legislação específica;
c) possibilitar a remessa ao exterior dos montantes devidos, de acordo com esta Lei e demais
disposições legais aplicáveis.
Art. 29. A aprovação e a averbação serão
concedidas aos atas e contratos, relativ_os a programa de origem externa, que estabelecerem remuneração do autor, cessionário residente ou domíciliado no esterior, a preço certo por cÓpia e
respectiva documentação técnica, que não exce-da o valor médio mundial praticado na distribuição do mesmo produto, não sendo permitido pagamento calculado em função de produção, receita ou lucro do cessionário ou do usuário.
§ 1<> _ Excluem-se da permissão deste artigo
as ~mpresas não nacionais, a elas assegurada,
em decorrência da comercialização regulada pelo
arl-12, a remessa de divisas previstas nas disposições e nos limites da Lei n? 4.131, de 3 de
setembro de 1962, e legislação posterior.
§ 29 A nota fisc::al, emitida pelo titular dos cor!espon~~ntes direit~~ ~u seus representantes le~jãiS, qUe cOmprove a comercialização de programas de computador de origem externa, será o
suficiente para possibilitar os pagamentos previstos rio caput deste artigo.
TÍTULO VI

Disposições Gerais
__ Arl 30. Seraperinit}aa a Importação ou o-internamento, conforme o caso, de cópia única de
__ programa de computador, destinado à utilização
exclusiva pelo usuário final, cabendo a este o pagamento da quota de contribuição de que trata
oart.16.
Art._ 31. Nos casos de transferência de tecnolo9ia de programa de computador, será obrigatória, inclusive para fins de pagamento e dedutibi~
lidade da respectiva remuneração, e demais efeitos previstos nesta Lei, ~ averbação do contrato
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no Instituto Nacional de Propriedade lndustrialINPI.
Parágrafo único. Para a averbação de que trata este artigo, além da inexistência de capacitação
tecnológica nacional, é obrigatório o fornecimento, por parte do fornecedor ao_receptor de tecno~
logia, da documentação completa, em especial
do código-fonte comentado, memorial descritivo,
especificações funcionaiS__e internas, diagramas,
fluxogramas e outros dados técnicos necessários
à absorç_ão da tecnologia.
-Art. 32. As pessoas julidicas poderão deduzir,
-até o dobro, como despesa oPeracional, para efeito de apuração do lucro tnbutável peló Imposto
de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, os
gastos realizados com a aquisição de programas
de computador, quando forem os primeiros usuários destes, desde que os programas se enquadrem como de relevante interesse, observado o
disposto nos arts. 15 e 19 da Lei n 9 7 .232, de
29 de outubro de 1984.
§ 1o Paralelamente, como forma de incentivo, a utilização de programas de computador desenvolvidos no Pais, por empresas privadas nacionais, será levada em conta para efeito da concessão dos incentivos_ no art. 13 da Lei n" 7 .232,
de 29 de outubro de 1984, bem como fmanciamentos com recursos públicos.
§ Z' Os órgãos e entidades da Administração
Pública Direta ou (ndireta, Fundações instituídas
ou mantida$ pelo Poder Público e as-demais entidades sob o controle d_ireto ou indireto do Poder
Público, darão preferência, em igualdade de condições na utilização de programas de computador, desenvolvidos no País por empresas privadas
nacionais, de conformidade com o que estabelece
o art. 11 da Lei n~ 7 .232, de 29 de outubro de
1984.
.
.
§ 39 A participação do Estado na comercialização de Programas de Computador obedecerá
o diSposto no inciso 11 do art. 29 da Lei n9 7 .23_2,
de 29 de outubro de 1984.
__
Art, 33. As ações de nulidade do registro ou
do cadastramento, que correrão em segredo de
JustiÇa, poderão ser propostas por qualquer inte·
ressado_ou pela União Federai.
Art. 34. A nulidade_ do registro constitui matéria de defesa nas ações cíveis ou criminais, relativas à violação dos direitos de autor de programa
de computador.
TÍTULO VIl

Das Sançê?eS e PenaUdades
Art 35. Violar direitos de autor de programa
de computador:
Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dols)
anos e multa.
Art 36. Utilizar programa de computador de
terceiros_ ou c;gmercializar programa de computãdor. sem o respectivo Título d<;: Uso ou não
cadastrado:
__ .
_.
Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos· e multa.
Art 37. Importar, expor, manter em depósito,
para fins de coinercialização, programa de origem
externa não cadastrado:
Pena- detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
e multa.
Parágrafo único. O disposto neste- artigo não
se aplica a programas internados eXdUsjvamente
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para demonstração ou aferição de mercado em
feiras ou congressos de natureza técnica, científica ou industrial.
Art 38. A ação penal, no crime previsto nos
arts. 35, 3õe 37 desta Lei, é promovida mediante
queixa, salvo quando praticado em prejuízo da
União, Estado, Distrito Federal, Município, autar-

quia, empresa pública, sociedade de economia
míst.a ou fundação sob supervisão ministerial.
Parágrafo único. A ação penal e as diligências

preliminares de busca e apreensão, no crime previsto no art. 35, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias pro-

duzidas ou comercializadas com violação a direito
de autor, suas versões e derivações, em poder
do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comerciaM
lizando.
Art. 39. Independentemente da ação penal,
o prejudicado poderá intentar ação para proibir
ao infrator a prática do ato incriminado, com a
cominação de pena pecuniária para o caso de
transgressão do preceito (art. 287 do Código de
Processo Civil).
§ 1~ A ação de abstenção de prática de ato
poderá ser cumulada com a de perdas e danos
pelos prejuízos decorrentes da infração.
§ 2~ Aação civil, proposta com base em violaM
ção dos direitos relativos à propriedade intelectual
sobre programa de computador, correrá em segredo de Justiça.
§ 39 Nos procedimentos cíveis, as medidas
cautelares de busca e apreensão observarão o
disposto no parágrafo único do art 38. desta Lei.
§ 4~ O Juiz. poderá conceder medida liminar,
proibindo ao infrator a prática do ato incriminado,
nos termos do caput deste artigo, independentemente de ação cautelar preparatória.
§ 69 Será responsabilizado por perdas e danos,_aquele_que requerer e promover as medidas
previstas neste e no artigo anterior, agindo de
má-fé ou por espírito de emulação, capricho ou
erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18
do Código de Processo Ovil.
T[TULOVIII
Das Prescrições

Art. 40. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação
cMI por ofensa a direitos patrimoniais do autor.
Art 41. Prescrevem, iguahnente _em 5 (clnco)
anos, as ações fundadas em inaâimPiemento das
obrigações decorrentes, contado o prazo da data:
a) que constituiu o termo final de validade técnica de versão posta em comérdo;
b) da cessação da garantia, no caso de programa de computador desenvolvido e elaborado por
encomenda;
c) da licença de uso de programa de computador.
TITULO IX
Das Disposições Finais

Arl 42. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publfcação.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data de sua publicação.
Art 43. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Eni: discussão.

-DIÁRIO DO CONGRESSONAOONAL (Seção II)

O Sr. Vlrgillo Távora- Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Com a palavra o nobre Senador Virgílio Távora,
para discutir.
OSR. VIRGIUOTÁVORA(PDS-CE.Para
discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, premido pelo tempo, fiz declaração iniM
dai de voto_, aqui neste plenário, protestando para
ins~rÇão posterior, mais alguma coisa a afirmar
sobre o respeito.
QUerta-dizer, Sr. Presidente, que com a votaç:áo
da Lei n~ 7.232, há três anos e, agora, deste Projeto
024/87, realmente se fecha um círculo na história
da informática brasileira. Desde o primeiro momento, fomos contrários - e o afirmamos em
todas as emendas apresentadas - à idéia geral
deste projeto. Mas, convencidos de que ele haveria
de passar, mais ainda convicto de que não haveria
força humana que fizesse desengavetar projeto
que há três anos, em decorrência de inciso da
própria Lei n~ 7 232, apresentamos, de acordo
com a ASSESPRO, a SUCESU e com a SEI, neste
Senado, e que não sairia ele, absolutamente, das
gavetas das Comissões, é que procurei-o, com
essas dezenas de emenda sugeridas, torná-lo não
melhpr, mas menos ruim. Isso não nos constrange em, de outro lado, afirmar em alto e bom
som a admiração e o reconheci~ento que_ tive,
_repitO, pelo trabalho do_ eminente Senador Nelson
Wedekin, que, com essa linguagem de antigo_sol_4ado, que tenho, até me surpreendeu pela malea_t>U!Qgçl~ política que demonstrou nos inumeráveis
e intermináveis entendimentos tidos para tomar
possivel, ontem, haver aquela votação.
O projeto está votado. Então, em homenagem,
Sr. Presidente, a um homem que dedicou já vários
anos de sua vida à informática, que foi mal compreendido por pares e impares, a cüreita achando
que ele era esquerdista, e a esquerda achando
que ele era direitista, não é ·muito pedir a V. ~
um pouco de compreensão, retirando os seus
olhos do relógio, que é o nosso juiz implacável.
Predsainõs de algum tempo.
Sr. Presidente, primeiro de tudo, um apelo a
toda esta. Casa. Trremos isso como lição. Unam·-se
todas as lacções aqui presentes para exigir desse
GOverno, ou do futuro, qUe, a Lei de Informática,
a 2.732, seja exãtamerite aquele projeto vOtado
pela prátka unanimidade do Congresso, sem_os
vetos, vetos esses, vamos falar claro, que constituíram verdadeiia traiçãO a acordos aqui perpetrados, corri. a interVeniência do ExecutivO da época,
cOm a Ciência de quem hoje chefe do Executivo
é.
- tometi uffi Qrave eira, ·talveZ um daqueles :que
eu leve pela vida afora. Como sou- das peSSOas
que acredito que uma palavra, o antigo fio de
bigode vale mais do que uma assinatura, não
exigi do Poder Executivo e das partes contratantes, lá em nosso gabinete, que apusessem suas
~ssinaturas no acordo realizado.
-- Então, Sr. Presidente, toda essa cüstorção que
houve - que se não existisse poderia ter dado
um impulso muitíssimo maior, porque avanço
-grande houve, não tenho a menor dúvida- ~om
a lnformática brasileira deriva, principalmente, dos
vetos aplicados às atribuições do CONIN; á sua
hierarquia na organização da Administração Federal e_nO ·corte do Fundo de Informática e Auto-
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mação que hoje, novamente, bem mais anemiado, em todo caso, para satisfação nossa, vejo
emenda minha ser aceita pelo eminente Senador
Nelson Wedekin.
Mas, Sr. Presidente, nestes pontos é que o Congresso, há pouco referido por V.Ex quanto à injustiça que lhe é praticada, abre os flancos. Se uma
lei é resultado de um projeto aprovado pela quase
unanimidade da Câmara e do Senado e pela unanimidade da Comissão Mista, conforme -consta
dos Anais, se os pontos controversos foram todos
acordados em entendimento em que a Presidência da República era repreSentada pelo Sr. Ministro
Danilo Venturini - vamos dar o nome aos bois
-Ministro doS Assuntos Fundiários e Secretário
do Conselho de Segurança Nacional, e o Sr. Cel.
Edison Dyt:z, da SEI, e do lado das forças que
mais pugnavam pela defesa intransigente de pontos ultra nacionalista - refiro-me a Parlamento
e Presidente - este acordo não foi respeitado.
O que se exigia deste Congresso era ter derrubado os vetos. Não o fez. Insisti no Projeto de
Lern~ 86, deste Senado. Nele foi justamente ten~
do restabelecer. como me permite o Regimento,
todos aqueles incisos básicos para este desenvoiM
vimento, ·para este avanço. O Senado - faça-se
justiça - aprovou por unanimidade. Dorme ele
há dois anos e meio na Câmara dos Deputados.
Sr. Presjdente, uma idéia combatida por alguns,
não há dúvida, mas uma idéia que, pelo menos,
a meu ver e da maioria da comunidade brasileira,
fundamental para o desenvoMmento do País, esM
tava a exigir o CONIN - Conselho Nacional de
[nformática e Automação - a nível de órgão presidencial, l_á, composto de Ministro, de representantes d<;>s ~etores interessaqo!> e_ presidido por
Sua Excelência o Presidente da República, volte
a ser ele o Órgão diretor da Política de Informática.
Segundo:_ é Imperioso enviar Plano· Nacional
de Informática a este Congresso que delimitará
critérios, diretrizes, a serem pelo CONIN seguidos,
e aprovaria o Plano Nacional de Informática Trienal (do qual debuxo me apresentando- [Plano),
cujo acompanhamento era obrigação nossa.
Pergunto a V. Ex"" se isso houve. Pergunto aos
Srs. Senadores se passa na cabeça de alguém
que poderemos ter desenvolvimento de nossa
tecnologia sem a instituição de um Fundo Nacional de Informática e Automação, que independa
dos humores de quem esteja no momento exercendo o cargo executivo, ao qual subordinada
esteja a execução da distribuição desses recursos.
Então, Sr. Presidente, quando vejo, de vez em
quanto, alguém "mais açodado dizer que a lei é
cartorial e que impede o nosso desenvolvimento,
eu digo: a lei está falhando em vários pontos,
mas não o projeto, pelo qual o Congresso é responsável. Ela falha nos pontos aqui pelos ConM
gresssitaS colocados e pelo Executivo retirados.
Vamos mais adiante. A questão ideológica, infelizmente, hoje parece transcender muitas vezes
até os interesses regionais e nacionais.
Os arts. 25,26 e 27 da Lei no 7.232 estabelecem
os Distritos de Informática de Exportação.

Sr. Presidente, quero que V. EJcl' me cüga qual
o passo dado por um dos Governos da VR (Velha
República), NR (Nova República) que tenha con~
cretizado tal determinação legal? Assim, Sr. Presidente, na hora em -que é dada esta grande avançada, que é a Lei de Software, no momento
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em que: nós cumprimos, com três anos de atraso,
_rejubíla~~m~
reafirma_[_ ~gue não abram

esse disciplinamento legaL Quero
com esta Casa, mas

mão daquela idéia norteadora do Projeto 260,
que, aliás, era a idéia do Governo quando apresen-

tado foi como complemento da_Lei n" 7 .23?. Mas,
na impossibilidade de fazê-lo vitorioso, acho que
efetivamente, no momento atual, com a conjuntura internacional existente - e aqui não quero
ferir brios de ninguém_ -

q lei que derivar do

029 com todas as modificações apresentadas pelo eminente Senador N_elson Wedekin no acolhimento de todas essa& emendª-s_ çi.f._adas, não é
boa, mas sem o que foi possível fazer." E, -permí-

ta-me parodiar o mestre AfonSÇ> Arinos çntem,
quando encerrou a primeira parte dos trabalhos
da Comissão de Sistematização, citando Franklin.
"Os homens, às vezes. mudam as suas idéias
no correr dos anos. Assino esta Lei" - no caso
era a Constituição americana - ''não pOr ela ser
a melhor, mas com receio de que no momento
não possamos fazer coisa melhor e também na
dúvida de que as circu_nstâ_n_ç:i-ª? obriguem a ser
isso o melhor que se pode fazer".
Era o que tinha a di~er, Sr. Pre?idente. (Muito
bem!)
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Continua em discuss_ão a matéria. (Pausa.) -· _
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos, para disçutir a matéria.
O SR- ROBERTO CAMPOS (PDS ~ MT.
Para discutir) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como indicou o nobre Senador VLrgílio Távora,
graças a um esforço cq_o~o da Liderança
no PMDB _e do Partido da Frente Llberal, foi possivel atenuar-_se, um pouco, o desastroso projeto
de reserva de mercado de software que nos veio
da Câmara.
Conseguimos alisar verrugas porém não amputar o câncer. Não se pode corrigir a sombra de
uma vara torta. A filosofiª d_o projeto é errônea,
porque se baseia na pior das técnicas protecionlstas .:...._ a reserva de mercado. Em segundo lugar, contraria declarações expressas do Presidente da República, em outras ocasiões, de que não
mais seriam criadas re:!ieLVaS de mer~do.
Consideremos, Sr. Presidente, quais são os mecanismos passiveis de proteção a uma indústria
nascente que se quer desenvolver. A proteção
à indústria nascente é algo rotineiro na experiência
internacionaL Hoje, o mundo assiste, atê mesmo
a um fenômeno alnda_m<;!lis peculiar, que é a proteção a indústrias senis. No noss_o caso, trata-se
de dar proteção às indústrias nascentes de informática- hardware e software. Há vários instrumentos internacionalmente conhecidos para isto
e variam em grau de eficácia.
O instrumento -de proteção mais eficaz é aquele
que menos violenta_ o usuário e o consumidor~
e menos interfere com o comérdo internacional,
Eu classificaria os subsidies e incentivos à produção interna como s_endo a menos perturWdor~
das formas de proteção à indústria nascerte.
A segunda fonna, clássica, universalmente ad,,Jiuua é a da tarifa aduaneira. Neste c~so, Q usvário ou consumidor não precisa sujeitar-se ao capricho burocrático; basta-lhe pagar o en.carn0 n1 '"'
lhe e pwposto pela autoridade. Mas, dentro desta
limitação financeira, ele preserva su.~ liberdade

de opção. Por isso, nos instrumentos internacionais como o GATI, a tarifa aduaneira é normalmente aceita e negociada sem dificU!dade~
Um grau bastante mais dístorsivo de proteção,
são as cotas de importação. Vários países a elas
têm recorrido. é: um instrumento que o GATI
apep_as tolera, e tolera em condições restritas.
Quero dizer, deve haver prévia consulta à parte
contratante, cujo interesse comercial é atingido
pela imposição de cotas. As cotas devem, tanto
quanto possível, preservar os canais normais do
comércio intemadonal e não devem ser discriminatórias, cabendO ao país ·que se sente discriminado reclamar compensações.
A pior forma de proteção, a mais brutal de todas, a que mais viola os direitos do usuário, a
que mais distorce o comércio internacional, é pre--cisamente aquela que se tomou mais Sexy no
~Brasil; a chamada reserva de mercado. Esta, despoja o usuário e o consumidor, totalmente, do
seu direito de escolha. Quem escolhe por ele é •
o burocrata que dá licenças. É uma forma de
autoritarismo burocrático e de escravidão do
usuário ou consumidor, que afinal de contas deveriam ser o fim e não o meio do processo- económico.
O OATT não admite a reserva de mercado sob
a forma de prOibição de importação, a não ser
em especialíssimos casos a serem discutidos entre as partes, tolerância reservada particularmente
para os paíseS-de menor desenvolvimento relativo.
Não é esse o caso do Brasil, que é de desenvolvirriento niédio. São conhecidas proibições de importaÇões Quandp há problema_~ fitosSariitários,
no con:léi'Clo de drogas e de armamentos.
Nós vínhamos aplicando a reserva de mercado,
a partir da Lei de informática, com total despudor,
e agressiva inob_serv_i)l_n_cia dos princípios do GATT.
O ·resyltado é que os países que querem transadanar com o Brasil em informática, não _têm nenhuma possibilidade de planejar seu comércio.
Poderiam fazê-lo se o ingresso_de produtos no
Brãsil fosse gOvernado por tarifaS. Poderiam fazêlo$, mais_limitadamente, se as importações brasileiras fossem reguladas por cotas. Poderiam, se
não existe a reserva de mercado, passar a fabricar
seus produtos no Brasil. No sistema atual o ingresso _de produtos no Brasil é efetuado unicamente
através de licenças de importação, que o burocrata pode ou não outorgar, hoje ou amanhã,
dependendo do seu humor. E1e pode estar com
hemorróidas ou a mu1her ter fugido com o amigo.
Pode atrasar a emissão das licenças por seis meses, sete meses_ ou oito meses. Pode licenciar
mercadorias de alguns países e não de outros.
TOcna-se impossível planejar o desenvolvimento
de_uma .indústria no regime de reserva de mercado.
Tanto assim que a válvula de escape, para manter a produção nacional de informática, tem sido
o contrabando. O contrabandista, e figura deletéria da sociedade, passou a ser o herói do capitalismo e o garantidor da continuidade de produção
das fábricas brasileiras. Se elas dependessem d·J
humor da SEI para a importação de seus compo. ne,otê.. não poderiam organizar nenhum progr~.• d .,::'ânico e contínuo de produção.
Hoje, Srs. Senadores, todas as indústrias pau
listas de informática têm duas linhas de suprimento. Uma incorifiável, que é o pedido de licença
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à SEI e a outra, mais confiª-vel, o contrabando
da Rua Santa lfigênia. Os contrabandistas da eletrônica tornaram-se heróis do capitalismo, Sua
COntribuição é importante para a informatização
da economia nacional, mais importante do que
a da indústria de informática nacional, porque
os produtos importados por contrabando são de
melhor qualidade, são vendidos a uma_ e meia
vezes o preço internacional e não a três vezes
o preço internacional, e têm maior confiabilidade
e potencial de operaçãO.
A adoç:ão do princípio de reserva de mercado
resulta numa aplicação perVersa, -no Brasil, do
prinCípio de Lavoisier: "Nada se perde, nada se
cria, tudo se copia". J:: esta a situação da informática brasileira.
Sr. Presidente, para aqueles que encaram com
tolerância, senão com aprovação, esse apetite sexual do burocrata de impor decisões ao usuário,
vale relembrar a história concreta e prática do
instituto de reserva de mercado, que no Brasil
é uma doença antiga. A primeira reserva de mercado foi criada por Dom João VI para a navegação
de cabotagem. Haverá coisa mais ineficiente nc
Brasil do que a navegação de cabotagem, secularmente protegida pela reserva de mercado? Não.
É irritantemente ineficiente. Força o transporte
de cargas e longa distância por veícuJos inapropriados, como o caminhão, tipicamente um veiculo de curta e média distância.
CoriSidereiilOs urTi outro contraste:- a indústria
de filmes e a indústria de televisão. A indústria
de filmes tem reserva de mercado, beneficia-se
da obrigação de exibição compulsória, há financiamentos subvencionados pela Embrafilme que
não são quase nunca pagos; porque parece ser
glamoros-o na vida artística o descumprimento
de compromissos. Entretanto; apesar desse apoio
maciço, nossa indústria cinematográ~ca pouco
produz, internacionalmente falando. E mais conhecida mundialmente pela pomochanchada.
Em contraste, a indústria de televisão Inteiramente privada, não tem nenhum incentivo nem
financiamento especial, neriú'eserva de mercado.
Nossas novelas de televisão competem no interior
do Brasil vantajosamente com seriados _americanos cOmo com "Dallas" e "Dinasty" e outras
novelas livremente jmportadas. Chegam a con.correr vigorosamente no mercado internaçional.
A reserva de mercado para a indústria cinematográfica limitou-se à organização de pequenos cartórios de pomochanchadas, com pouca criatividade, e_ mfsera incapacidade de competição no
mercado internacional.
Se qUiserem mais exemplos, poderia deSffiá-los
jnterminavelmente, Há, por exemplo, o caso da
indústria de máquinas e ferramentas. Essa indústria no Brasil é exportadora e eficiente. Temos
duas grandes empresas brasileir~s. a Romi e Bardella, de alta sofisticação tecnológica, que estão
exportando para o exterior sem nunca terem sido
privilegiadas com reservas de mercado. Pode-se
até dizer que sua reserva de mercado é negativa,
porque as empresas estatais compradoras obtêm
no exterior financiamentos melhores do que
aqueles disponíveis em nosso sistema financeiro .
A tentação que existe _é_ de importar, não porque
a qualidade da máquina importada seja" superior
à da Remi ou da Bardella, mas simplesmente
porque o financiamento estrangeiro é mais
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atraente. Apesar dessa reserva negativa de merca~
do, temos uma indústria mecânica sólida, eXportadora e mlllldía/mente respeitada.
Tomemos dois outros casos; a eletrônica de
consumo-e- a ii1formática. A eletrônica de consumo- rádios, televisões - é uma indUstria que
não teve reserva de mere&do, progrediu e tornouse exportadora. Agora está começando a retardar-se tecnologicamente, porque a SEI vem dificultando a importação de chips. Estamos perdendo modernidade pela intervenção absurda de
um outro organismo burocrático, que se comporta mais como antagonista do que corno aliado

dentro do mesmo governo; ajnda assim é uma
indústria muito mais competitiva e conhecida no
mercado [ntemacional, mais satisfatória para o
usuário do que a informática com todos os seUs
pn"vilégfos de reserva de mercado. Agora, a Câmara e o Senado se lançam na aventura de estender
o regime da reserva de mercado ao software.

Isto, Srs. Senadores, é i.gnorãr- que o software
é apenas o livro da Jdade eJetrônica. O que esta-.
mos criando, na realidade, é um direito de censura
do livro da era eletrônica, uma Santa Inquisição
eletrônica. Teremos burocratas a decidir coisas
complexas, tais que: se há ou não um similar
nacional de um software sobre transplante de
fígado; se há ou não um similar nacional de um
software sobre essa grande novidade tecnológica que são as ligas de metais supercondutoras.
Haverá um burocrata decidindo, melhor do que
o fazendeiro, se este pode ou não importar um
software relativo à administração agrária, à melhoria de rendimento de vacas leiteiras, à melhor
combinação de adubos. Em suma, ó'íã-se eSSe
fato absurdo de que 150 ou 200 funcionários
da SEI, de especialidade muito limitada e alguns,
sem especialidade nenhuma, outros, passem a
julgar, em nome do usuário, aquilo que é mais
conveniente para o usuário; ê o hurocrata decidindo pdo empresário, grande ou pequeno, pela
pequena, média ou grande empresa, impingindo-lhe um produto -que ele, funcionário, não sabe
corretamente julgar ou apredar, e cuja reaJ produtiVidade não sabe medir.
O que conseguimos, pOrtantO, na sessão de
ontem, foi manter um princípio errado e podar
marginalmente certos aspectos rebarbativos do
poder da SEr. Não logramos, infelfzmente, produ·
zir uma peça inteJigente, que seria apenas aplicar
wn desincentivo fimmceiro, ou sejam, taxas de
contrtbuição sobre o software importado. Tería~
mos, se o fizéssemos, preservado a lit;:~erdade do
usuário e a Viabilidade do comércio internacional.
Os efeitos da nossa legislação sobre.o comércio
internacional têm sido deploráveis. Na verdade,
estamos produzindo uma fábrica de atritos. Esta.:
va temporariamente encerrado o processo de retaliação americana contra _o Brasil, mas ele se
reabriu. Assistimos à fala do Ministro da Ciência
e Tecnologia sobre contra-retaliações brasileiras.
Nossa felicidade, aJiás, é que os dois minJstros
da Ciência e Tecnolagia, que se sucederam, não
entendem nem de ciênc:ia nem -de tecnologia.
O que houve por parte dos Estados Unidos foi
uma mera advertência, para sinalizar que se_ o
Brasil considera seu mercado interno um património nacional - "o mercado é nosso" -, outros países, soberanos, também têm o mesmo
direito. Cabe-lhes tambérn o direito de declarar

que o mercado deles é patrimônio deles. Por isso
predsamos expungír do projeto de Constituição
essa expressão ridícula: ''o mercado interno é patrimônio nacional". A prevalecer essa idéia, desapareceria o mercado internacional. Hoje estão
mudando os espaços econômicos; Portugal e Espanha se associaram ao Mercado Comum Europeu.
Dentro da "literatice" do projeto de Constituiç:ão
brasileira, esses dois países teriam sacrificado seu
património nacional, porque em se associando
ao Mercado Comum Europeu, abriram o seu mercado ao dos países que o compõem. Na realidade,
o que ganharam foi trocar um ·pequeno patrirnô-nio, que era õ seu minguado mercado interno,
pelo vasto patrimônio da Comunidade E~nà~
mica Européia, que tem 360 milhões de habi~
tantes e mais de 3 trilhões e 500 bilhões de dólares
de mercado. Portugal passou a ter um mercado
onze vezes superior ao brasileiro.
Não subestimemos os perigos da nossa atitude
de menino zangado que espicaça a onça e depois
se adrníra de que ela reaja. Não abusemos dessa
atitude. Há um provérbio francês qu~ diz: "Cet
anirl'ial est méchant: sil'on J'attaque ii se défend".
Algumas cifras ilustrarão o caso cõm grande
simplicídade.
O mercado norte-americano representa 33%
de nossas exportações, O Brasil, para os Estados
Unidos, é um merc:ado que representa menos
de 2% das suas exportações. Se quisermos esten~
der esse conflito, estaremos numa desvantagem
d.e proporç:ao de quinze para um.
Não há produto brasíleiro que não seja dispen·
sável para os Estados Unidos e em relação ao
qual não haja outros fornecedores ansiosos por
abastecê-los.
Como exemplo há a Coreia, Itália e Espanha,
com relação a sapatos; Coréia e Índia, em matéria
de aço; no que diz respeito a café, há setenta
ou oitenta países produtores.
Vejamos o que podemos sofrer se levarmos
a contra;.retafiação a esse extremo. Na realidade,
para dar azo à negociação, c;s· Estados Unidos
nos fiZeram urna simples advertência: 105 mi.
lhões de dólares não são urna quatttfa significativa
como retaliação, mas expressiva como advertên~
cia. Indica que o problema está sendo conside~
rado com graviOade e que o Brasil não se pode
dar ao luxo da imprudência fUtil.
Dependemos do mercado norte~americano pa~
ra 80% da exportação de calçados, que dão ocu~
pação a milhares de pessoas: cerca de 300 mil·
no Rio (]_r_ande do Sul e cerca de 60 mil em Franca.
Esse mercado representa 56% de nossas vendas
de suco de laranja; 47% do mercado de ferro
e aço: 60% do mercado de móveis de madeíras;
praticamente 90% do mercado de gasolina se não, mais - e 90% do mercado de aviões.
Ni09uérn quer um conflito comercial aberto
entre os dois países. Se' persistimos numa atitude
isolacíonísta, criando aqui e ali "reservas de mer~
cada", sem dar uma oportunidade de consulta
aos nossos parceirOs coinerciais, estaremos co~
metendo um grave erro.
Ontem, o Senado, ao votar a lei de software,
apenas dimínuíu ligeiramente as proporções desse grande erro: transformamos um pecádo mortal
nu-rrr ·pe-cã:-do-gràVe, sem, entretanto, redu.zi~lo às
proporções de um pecado venial, e muito menos
convertê-lo numa virtude. (Muito bemf)
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Continua erri discussão a matéria.
O Sr. CJd Sabóia de Carvalho -

Peço a

palavra, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid S::tbóia
de Carvalho para discutir.
O SR. CID SAI!ÓIA DE CARVALHO -

(PMDB- CE. Para discutir. Sem revísâo do ora·
dor.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:

t. inegável a complexidade desse trabalho; inegável a dedicação da_ Comissão de Constituição
e Justiça, mas também é inconstestável, Srs. Se·
nadares, a dificuldade que têm os parlamentares
de, de repente, poderem se aprofundar e, de mo·
do tão decisivo, definir uma questão tão dificíl
e de tanto interesse nacional.
Ouvimos as palavras do Senador Virgilio Távo~
ra, ouvimos as palavras do Senador Roberto Cam~
pos, e esses dois disc:ursos mostram como é com~
plexa a matéria, que chega agora à redaçâo final
depois do substitutivo tão brilhantemente defen~
diáo pelo Senador Nelson Wedekin.
Mas também, Sr. Presidente, é inequívoco que
o Pais necessita com urgência de uma legislação
que preencha essa lacuna provoc:ada pelo progresso cJ:a técnica, pelo desenvolvimento da Ciência e pelas revelações da informática.
Não se trata de vacatlo Jegis; é evidente, tratase da inexistência da lei porque não havia uma
razão maior, uma razão social, não havia nada
de conceitos morais que PUdessem dar origem
a uma lei c::omo está, déc::adas atrás.
Náo se pode negar. no entanto, Sr. ?residente,
que c:hegamos com um pouco 'de atraso; um
atraso de dois, três, pelo menos, de quatro anos;
É esse o atraso que temos; quando finalmente
c:onseguimos produzir esse instrumento que ago-ra se dâ em redaç:ão finaL
Corria pârtidpei da Comissão de· C6nstítuiÇão
e Justiça, como lá dialoguei com o Senador _Roberto Campos, tão Interessado nessa ffiatéria,
além dos Senadores AJuízo Bezerra, Nelson Wedekin, Chaga~ -Rodri!;rue-s e tantoS outros, acho
que tambéffi,_ t)ara que conste_ dos Anais desta
Casa, devo frxar pelo menos um pouco a minha
posição sobre essa matêria. Eu nem me Preocuparia com o assunto reserva de mercado porque,
afinar de contas, esse tem sido o ponto polêmico
de toda a questão e um assunto muito bem explicado pelos diversos oradores e pess~s que em
outras oportunidades tentaram seus conhecimentos a esse respeito, notadamente conhecimentos
na área económica, ou num pra9'matisino econômico que di9a respeito à informática em nosso
País. Mas acho, Sr. Presidente, que pelo modo
como chegamos a essa matéria, pela pressa, uma
incrível pressa, que não sel como pos·sa existir,
depois do r"elato do Senador Vtrgíllo Távora, o
fato é que elaboramos ainda, c:om algumas imperfeições, isto que futuramente será uma lei. Fico
aqui toréendo para que na volta dessa matéria
à Câmara Federal, lá, Deputados inferessados,
como Senadores aqui, possam burilar um pouco
mais essa redação e encontrar soluções jurídicas
mais compatíveis, soluções mais adequadas a essa matéria.
A mim causa estranheza aquilo que, nos momentos dos debates, já revelara aqui desta tribuna.
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O fato de eStarmo.s _clis.cutindo direitos autorais

e, ao mesmo tempo, tratarmos de.Direito Comercial, de regras atinentes à comercialização. Saimos do f!lmbito que diz respeito a bens imateriais,
bens incopóreos e de repente, temos normas e
regras para bem corpóreas, para bens de comércio.

Se falo nisso repetitivamente, outra coisa não
é senão para fixar a _minha re_sponsabilidade, o
meu modo de ver essa matéria, o meu comportamento e, acima de tu.,do, a disciplina partidária

que me levou a adotar o comportamento de
ontem quando, cooperando com a Uderança do
Partido, entendi que não tinha <;:~ menor val_idad~

prática estarmos a discutir assuntos, cujo desen':'
rolar poderia levar, evidentemente, a um prejuízo
nacional, dada a premência com que examinamos esse assL!lltO, a pressa, a urgência, urgentíssima muito mais do País do que propriamente
por força do Regimento desta Cas_a.
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ quero deixar os
meus reparos ao parágrafo único do art. 1", porque me parece uma definição perigosa, e sempte
que as leis definem, é perigoso. Se formos verificar
todos os institutos jurídicos definidos, todos eles
encontram colocações, frases, orações, conceitos
absolutamente di~ersos de autor para autor. As
definições nas doutrinas várias são sempre cot_:~fli
tantes, muito embora__ o instituto seja o mesmo.
A lei brasileira, pela sua complexidade, porque
via de regra são leis prolíxa:s, a lei brasileira gosta
de definir, muito embora haja urn grande risco
quando o comportamento leva a_ tanto.

_ Não quero, no entanto, analisar por impróprio,
. a,qui, nesta hora, o mérito do parágrafo -único do
art. 19, m?\S faço questão, também, Sr. Presidente,
de mencionar nesta Casa o art. s~. que também
precisará de um dia ser revisto, ou de logo ser
reexaminado na Câmara Federal, porque aqui háreferências a empregador e a empregado; há referência a vínculo de emprego estatutário ou, pelo
que se deduz, mediante a legislação trabalhista;
e isso aqui Poderá ter um çl.ia, não sei se agora,
um reflexo profundo no Direito do Trabalho, haja
vista o desenrolar da informática no País, o desenvolvimento de computadores, de programas de
computadores. Hoje, Isso, como disse o Senador
Roberto Campos, é capaz de caracterizar o livro
dO futuro, o_livro do_ final do sêculo. J::. uma nova
concepção do veículo condutor das idéias, das
palavras, dos pensamentos, dos sentimentos, das
emoções, das investigações, das revelações técnicas ou até de investidas filosóficas. Tudo caberá
na informática, ela é o destino do mundo. E ai
dos países que se atrasaram ou mais se atrasarem
nesse dificil campo da informática, porque este
será capaz de ditar as normas da paz e da guerra,
.de todos os momentos.
. Há, portanto, aqui, as portas abertas para uma
inffuência não muito bem medida, muito menos
comedida, no campo do Direito do Trabalho, e
-nós não sabemos que conseqüências s_erão essas.
Foi isso que levou ontem, evidentemente, à indig. nação do Senador Leite Chaves, graças a Deus
contida pela nossa prudência, pela prudência da
Bancada a que ele pertence, e pelo sentimento
de unidade que norteia o PMDB, aqui, no Plenário
do Senado Federal.

Esse parágrãfo único, cuja redação final vamos
aprovar agora, merece aqueles reparos que aqui
_Apresentei também uma emenda na qual não
já fiZéramos, no dia de ontem, no debate de on- me..empenhei, no entanto, mas a apresentei apetem, aqui realizado, quando procuramos definir
nas como uma questão de consciência, e por
o que é o programa de computador. Sabemos
ser um advogado de certo modo veterano, e que
que há uma regra processual do Direito, mas que
muitas vezes Compareceu ao Supremo Tribuna]
é também uma re·gra que se estende pelo Direito Federal, conduzindo questões como_ estas que
substantivo, e não apenas uma regra atinente,
quis evitar pudesse se produzir através. do texto
urna regra atinente: ao Direito adj~ivo._Aquilo que
desta lei.
é público e notório independe de prova do procesHá muitos recursos extfaordiriáriOS neste País
so, e o que é óbvio dispensa definições na lei
tratando, Sr. Presidente_ e Srs._ Senadores, da vjsubstantiva. Quando o Código CivifbrasíleiiO trã:ta
gência das leis, porque as leis têm dispositivos
do casamento, não define o que é casamento,
que tndependem de regulamentação, mas as leis
quem define casamento é o doutriflador, é o Contêm dispositivos que só entram em vigor devidaselheiro Lafaiete, é Clovis Bevilácqua, é Orlando
mente regulamentados~E quando a regulamenGomes, mas a lei não defini casamento, porque
tação não ocorre, o dispositivo dessa lei ou a
sempre é dificil definir um institutO onde o ângulo
lei toda, se for o caso, tudo será declarado ineficaz
de visão pode variar sobremaneil:a~_S_eri-ª..Q casa- _ pelo Supremo Tribunal Federal, pela impossibimenta um contrato? Seria até um negócio jürídilidade aplicatória. E aquí, por um cuidado do Relaco? TUdo é discutível, mas a lei nãO entra nesse
tor na Comissão de Constituição e Justiça, o briterreno, apenas determina as normas preliminalhante professor_ de Direito, advogado, Senador
res, as subsecjüentes atinente:S ·ao aSsunto, não João Menez._es, S. Ex" teve o cuidado de determinar
é necessário definir.
um prazo para a regulamentação dessa lei, e isso
O Estatuto da Terra, por exerhplo, tem definié, no entanto, uma faca de dois gumes, que pode
ções, tem uma parte de definições; e talvez sejam
cortar __de.. um lado e pode cortar de outro lado.
estas definições que teriham prejudicado o de- Se obedecido o prazo e houver a regulamentação,
curso- e a implantação da reforma agrãria e a - .s&l:ve o Senador João Menezes pelo seu cuidado.
existência de uma política agrícola no País. Essa
Mas, se o Poder Executivo negociar_ nisso, desihistória de definir na lei, que hoje é_ tão freqüente,
diosamente se comportar, e não ocorrer a regulaparece não ser muito antiga. As definições passa- mentação, a lei poderá ser declarada ineficaz, pelo
ram a aparecer nas lels à medida em que o legis- _menos nos seus principais pontos;-diante da comlador se tomou mais despreparado ou, por que plexidade de _que ela se reveste, poucos são os
não dizer, menos preparado; porque aqu_ele atento
dispositivos capazes de dispensar uma regulaaos culdados da técnica legislativa, ou seja, quem mentação para aplicação não apenas adminisestiver atento à técnica legislativa fugirá, evidente- trativa, mas aplicação mais nobre de todas as
mente, das definições.
leis, que é aquela que é fefta pelo Poder Judiciário.
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Daí por que eu quis remover do texto a iniciativa
dO Senador JoãO Menezes, que é esta contida,
exatamente, no parágrafo único do art. 42: "O
Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 di~s~ a contar da sua publicação",
Esse dispositivo tem, portanto, duas faces, uma
de grande proveito, que orientou o Senador Joã_o
Menezes nos seus magníficoS propósitos, e outra
de grande ris_co, para o qual adverte o veterano
advogado, porque tantas vezes já intentou e já
venceu em incursões deSse tipo.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex" um
ãparte?
OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Pois
não!
O Sr. Vlrgíllo Távora- Esse dispositivo aí

é posto pela absoluta impossibilidade de, de ime-diato, fazer alei funcionar. Sem ele_95% dos usuários estariam fora da lei, no dia de sua publicação,
sem exagero. Portanto, _esse prazo que é dado
- que aliás foi. mo_tivo de muita discussãq em
uma emenda minha- é o mínimo que foi julgado
pelas autoridades competentes possível para que
se ajustassem os usuários, os ·comercfantes, os
fornecedores à_ exigência áa -lei. Estou com V.
Ex-o, que o bom s_eria a lei entrar em vigor na
data da publicação, mas tenho dito tantas :vezes
aqui que é cediço: às vez~_ o .f>timp. é inlmigo
e destrói o bom.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Acredito
que V. Ex" tenha razão na sua experiência, notadamente sobre essa matéria, mas o risco que falo
não é atinente somente a esta lei mas a toda
e qualquer lei que disponha de dispositivo destE
tipo. Já concordei, inclusive, ontem retirei a minha
emenda em contrário, exatamente para somar
com o Sertãdo naquela hora em que era preciso
c:hegar-se ao ponto em que es_tamos_ c;begando
agora, a essa redação final que é das _mais louváveis.
-_ Por fim, Sr. Presidente, quero 16Uvãr o traba1hc
·cios s·enaciores ·Ne"!sori Wedekin; Virgílio Távora,
Roberto Campos, Fernando Henrique Cardoso,
o trabalho de toda a Comissão de ConstituJção
e Justiça, o trabalho desta Casa em chegar a
isto, que pode ter mil imperfeições, pode ter mil
defeitos, mas pelo menos é o passo inicial quandc
fundamos quase que o novo Direito, nós abrimos
novas portas jurídicas deste País, nós nos escanc:aramos para a realidade do progresso da técnica
e da Ciêridél e já nos preparamos na lei, para
enfrentarmos este Brasil novo que Com reserva
de mercado vai garantir, evidentemente, um pouco de solidez, um pouco de garantia, um pouco
de crescimento básico, acertado _para que sendo
brasileiros pretendem dar aQ País a posição própria e independente neste campo.
Isso é muito polémico, mas foi uma tese abraçada e graças a Deus é uma tese nacionalista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Mogalhães) -

C'OrltiOUa em. discussão a redação final. (Pausa.)
O Sr. Nelson Wedeldn- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senado[ Nelson We·
dekin, para discutir a redação final.
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O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB- SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisao do

orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Serei bastante breve. Apenas para fazef desde
o inído uma observação que ontem, com a pressa
que tinham os, na circunstância em que-se reãlizou
aquela sessão, não foi devidamente formalfzada.
Nos termos do acordo que fizemos no Gabinete

do Senador Fernando Henrique Cardoso, faltou
formalizar que o parágrafo único do art. 30 do
Substitutivo, que eu havia apresentado iniciaJmen~
te. seria extirpado e seria _substttuído por uma

nova redação para o art. 30, o que foi devidamente
feito._
Como não formalizamos Isso, que era o reSul-

tado do acordo, neste momehtõ ó féll_emos_. Também não posso, nestas breves palavras que quero
fazer, deixar de concordar com o Senador Cid
Sabóia de Carvalho, em relação ao parágrafo único do art. ]9 e em relação ao art 5? ._Na .verdade,
ao longo de todas as discussões que tivemos,
em momento algum foi questionado nem este
§ 19 do art. 1~ nem o art. s~, por esse motivo
deixamos de fazer o que poderíamos ter feito se
a tempo e hora tivéssemos sido advertidos para
a redação não correta e uriia certa falta de clareza
que existe, tanto na definição do programa dos
computadores, como em relação ao art. 5o

O Sr. Virgl1io Távora- Eminente Senador,
permita-me discordar de V. Ex" Esta definição,
que correspOnde a uma das vertentes da apreciação do que seja programa soft, está absolutamente correta. Posso não concordar com ela no
conjunto, pela sua abrangência, mas está rigorosamente correta. V. Ex• não tem nada que se penitenciar disso, e lhe digo c.om toda a franqueza,
melhorando ainda o bom humor que deve ter
um Relator quando vê já no fm da votação um
trabalho que lhe deve ter sido tão exaustivo. Por
isso fique com a consciência CompletamentE:tranqüilizada.
O SR. NELSON WEDEKIN- Senador Virgílio Tâvoi'a, V. ~ me-dàUrTiã tfffi,qüüidade muito
grande, pois V. Ex", desde o início, participou de
todas essas gestões, de todos _esses entendimentos, e creio que fica, diante da sua palavra ...
O Sr. Vlrgl1io Távora- Lidando com assunto
há muitos anos!
O SR. I'IELSOI'I WEDEKII'I - ... e lidando
há muitos anos com Isso, fica apenas registrada
a opinião do Senador Cíd Sabóia de Carvalho,
em contrapartida a opinião...
.
O Sr. Virgílio Távora - Mas tecnicamente
V. Ex" encontra essa definição. Não estam_os falando - quem somos nós para discutir.. .
O SR. NELSON WEDEKJN - ... politicamente ...

O Sr. Vtrgilio Távora - .;, algo que cheire
de longe a questão jurídica com o eminente professor da matéria, que é o Senador Cide Sabóia
de Carvalho. Mas, dentro do setor de informática,
V. Ex~ está com uma definiçãO rigorosamente de
acordo com uma das vertentes do entendimento
do que seja soft e programa de computador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Gostaria defazer um aparte ao pronunciamento
de V. Ex!' (assentimento do orador.) Não vou dis-.

DIÁRIÓ DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção 11)
_cutir o aspecto técnico, porque sabemos que o
tecniCismo existiu neste País e até inutilizou certos
campos do conhecimento, como no setor aduaneiro. As lels feitas a partir da Revolução de 1964,
que tiveram um predomínio técnico, chegaram
a pôr o nosso Direjto em grande risco. Eu citaria
os riscos no Estatuto da Terra, que apresenta
grandes erros atinentes à Teoria Geral do Direito,
consagradas estas defeituações na própria lei. A
lei que rege o setor aduaneiro do Pais está cheia
de defeitos técnicos, prevendo até a nulabiUdade
de atas no campo do Direito Administrativo, o
que é um absurdo, além de outros casos. Como
estamos recebendo novamente aqui uma influência tecnicista, exatamente por estarmos tratando
do assunto informática, podemos pensar que, pbr
isto, é possível abandonar a Teoria do Direito,
como se se pudesse fazer incursões na Filosofia
contrariandoMa, ou na Medicina, contrariando os
preceitos médicos, e com_ issg_l_ograr êxito.
Então, aqui nesse p.3rágrafo único nós chegamos a grandes riscos quando dizemos que programa de computador é a "expressão", vamos
garantir no Direito Autoral uma coisa altamente
discutível que é a "expressão". E garanto que
isso nuni tribunal dará lugar a tantas e tantas
teses que essas questões serão Intermináveis e
de julgamento absolutamente imprevisível. Porque esse Direito que aqui se funda ·no parágrafo
único não tem solidez, nem tem lógica e nem
significa coisa nenhuma. Isso pode significar mui- ·
to, no campo técnico, mas--no campo jurídico
quando faz isso aqui, está escrito, como não está
escrito é absolutamente o nada, pela impossibilidade de aplicação no Direito. Sei perfeitamente
que há até um linguajar técnico neste País. Há
palavras que não existem, que foram criadas~ Há
expressões que não existem, que foram criadas
para atender uma pressa técnica, a uma influência
estrangeira- etc. e outras coisas tantas. Eu concordo que tecnicamente isso esteja bem. Mas peço a Deus que um dia nós consigamos expressar
esse mesmo acerto técnico corretamente dentro
do Direito.
·
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para que relatasse este projeto. Daqui para frente,
sobretudo depois da Constituinte, em muitas ocasiões vamos ter_ que repetir essa prática, melhorá-la, aperfeiçoá-la-a prática da audiência dentro
da Casa, a prática da audiência de setores da
sociedade civil, como fizemos exaustivamente ao
longo destes vinte dias.
Insisto apenas naquilo que disse na minha pri·
meira intervenção, na sessão de ontem, de que
este trabalho é obra de todos aqueles que dele
participaram. O Relator NelsoÍ1 Wedekin pouco
participou, senão como uma espécie de coordeM
nadar, que teve a paciência de ouvir e teve o
cuidado de procurar atender, na medida do possível, nos limites em que es_te projeto nos impunha,
ouvir a todos os setores interessados.
Não posso, nesta ocasião, deixar de fazer referências à clareza e à objetividade das intervenções
do Senador Carlos Chiarelli. Não posso deixar
de fazer referência ao trabalho excepcional feito
pelo Relator João Menezes, na Comissão de Constituição e Justiça, porque essa prática da audiência S. Ex? inaugurou lá na Comissão de Constituição e Justiça sem ter necessidade para isso.
Na verdade, o Senador João Menezes poderia,
burocraticamente, terMse restrito à análise do projeto do ponto de vista da constitucionalidade, da
técnica legisJativa, mas foi mais longe e o fez com
muita propriedade e com ·muita competência.
Não devo deixar, também, de fazer referência ao
nobre Senador Roberto Campos, com as diferenças - _diferenças que eu, pess_oalmente, tenhO
com S. Ex~ - que já declarei, sob o ponto de
vista político e ideológico, as díferenças de concepções qUe temos em relação à economia, em
relação à concepção de vida e até -de mundo,
mas, o fato é .que o Sr. Senador Roberto Campos
merece esta nossa afirmação, neste momento,
pela sua combatividade. S. Bc' tem a sua visão
sobre este projeto, sobre a Lei da Informática,
e, no seu esforço, no seu empenho, tenho certeza
de que há muito do pensamento_ do Sr. Senador
Roberto Campos neste projeto -~que vamos votar
neste morriento. Vejo que o Senador Edison Ler
bão faz uma referência e não há nenhuma dúvida
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) de que _algumas .das emendas que _S. EJcl'_ apreTecfifcainente o aparte é breve.
sentou - não. ontem, mas anteriormente - foram devidamente comtempladas no_ meu substi0-Sit NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente,
tutivo. Faço, também, referência, que não pode
Srs. Senadores, o drama do Relator desse projeto
deixar de ser feita, ~o nobre Senador V~rgílio Távoé que ele não tem os conhecimentos jurídicos
ra, com a sua serenidade, com a sua clareza de
do Senador Cid Sabóia de Carvalho nem os copensamento,_ com o seu patriotismo e com Um
nhecimentos técnicos do Senador Virgüio Távora.
imenso espírito de colaboração. Tenho, também,
De qualquer modo, podemos ir em frente ... apeclaro para _mim, de que há muito da mâo, há
nas queria dizer - e tinha assumido o compromuito da concepção, do pehsamenfu e do talento
misso_ de ser breve e estou sendo impedido de
desse homem que tem o respeito de todos os
ser breve ..,.... o que já foi dito aqui: esse projeto
Pares desta. Casa e do próprio Congresso Nanão é um projeto perfeito,_é um projeto que concional.
tém imperfeições, mas é o resultado de um amplo
Finalmente, a referência que devo fazer é à vita·
enténdimento onde todOs ganharam e onde todos
lida de das instituições ligadas à Informática, como
perderam. Ele é_o resultado de negociações que
a ASSESPRO, como a SUCESU, como o .MBI,
foram até o limite possíveJ de cada um dos setores
como a AB!S e como a DPl, que mostram a vitalique estiveram envolvidos nessa discussão.
Creio que esta Casa inaugurou, se não inaugu- dade da sociedade civil.
rou, pelo menos exercitou uma nova prática. A
Não fizemos este substitutivo que vamos Votar,
prática da discussão, do debate,_da ampla audiênneste momento, apenas dentro desta Casa. De
fora, destas instituições da sociedade civil, tamcia, e se alguma coisa melhorou neste projeto,
se alguma coisa foi aperfeiçoada, foi, sem dúvida
bém, com pogjções muito claras, com imenso
nenhuma, o resultado dessas negociações, desse _ espfrito de contribuição, houve uma participação
espírito aberto que tivemos, que teve o Senador
e deram uma contribuição enorme a este substiFernando Henrique Cardoso,_ quando me orientou
tutivo que votaremos em seguida.
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E para fina1izar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,

quero fazer uma referência especial à Secretaria
de Informática e ao Ministério de Çiêfti::iã. e-Tecno~
fogia. Ao longo dos anos, depois da Lei de lnfor-.

mática, sempre ouvi dizer nos artiijõS de Imprensa
que os técnicos da SEI_, os técnicos do MCf, são
pessoas herméticas, são pessoas fechad.as, são
pessoas autoritárias. A minha experiência- deve
esta referência ser feita aqui- com estes técnicos
me dá uma impressão inteiramente diferente. São
pessoas tolerantes, capazes de compreender todo
o jogo político e até mesmo o Jogo de interesses.
que há atrás de um projeto como este. Deram-me
esta impressão de terem um_ e:Spídto aberto, democrãtico e de se. comportarem com multo patriotismo. Também, eles, à feição do Senador Roberto Campos, são combativos na defesa das suas
idéias. O fato é que este rêgistro precisa ser feito.
A SEI, o Ministérlo, os técnicos ·do Ministério
da Oência e Tecnologia, rtãO são, Páfã fi"li!Yl, aquilo que sempre me passaram, de muito rigor, com
muita força, de um autoritarismo que não têm,
de uma intolerância que não demonstraram ou
pelo menos durante estas negociações.
Era isto que tinha a declarar, Sr. Presldente
e Srs. SenadOres, com os meus agradecimento~
por todas as palavras generosas que foram dirigidas a mim e que, na verdade, não devem seidirigidas ao Relator, devem ser dirigidas ao conjunto· de todos estes setore_s, de todas estas pessoas que se envolveram em uma discussão profunda, numa discussão séria e que permitiu, no
mínimo, um razqável aperfeiçoamento do projeto
que veio da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto voltará á Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 2:
Discuss_ão, em turno único, do Projeto de
Lei doSenádon~ 31 de 1987-DF, que estima
a receita e fixa a despesa do Distri_to Fed,eral
para o exercício financeiro de 1988, nas partes relativas ao Gabinete do Governador, Prcr
curadoria Geral e Secretaria- de Comunicação Social, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob rio25; áe
1987, da Comissão

-Do Dlsbito Federal.

Em diScussão o projeto, na pãrte niencionada, em turno único. (Pausa.)
_
Não havendo quem peça a palavra, encerrO
a discussão.
A votação da matéri<l fªr-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 3T, de 1987-DF, que eStima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal
para o exerddo fman_c_ek_o de 1988, nas partes relativas às Se<:retaiíáS -do GOverno' é oda
Administração, tendo
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PARECER FAVORÁVEL, sob n"' 26, de
1987, da Comissão
-·
_:::-- .._Do -Distrlto Federal.
Errrâiscussão o projeto, na parte mencionada,
em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enc:erro
a discussão.
-A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos termos regímentaís.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ltem4:
Discussão, em turno ónico, do Projeto de
LeidoSenadon931, de 1987-DF,queestima
a receita e ftxa a despesa do Distrito Federal
para o exercício financeiro de 1988, nas Pár~_" _
te:s relatiyas à Secretaria de Finanças e Reserva de Çon!~gências, tendo
PARECER, sob n 9 27, de 1987, da Comissão
-Do Distrito Federal, favorável às partes mencionadas, e contrário às emendas
apresentadas, com voto vencido, quanto às
. emendas, do Senador Mauro Borges, Rel_ator.
Em discussão o projeto, na parte mencionada,
em turno único. (Pausa.)
Não havendo_ quem peça a palavra, enc::erro
a discussão.
Avotação-da matéria fa_r-se-ª- na sessão seguinte, nos termoS regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senadon~31,de 1987-DF,que estima
-areceita e fixa a despesa dO Distrito Federal
para o exercício financeiro de 1988, nas partes relativas às Secretarias de Educação, Cultura de Saúde e de SelViços Sociais, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n' 28. de
1987, da Comissão
-Do Distrito Federal.

Em. discusSão o projeto, na parte mencionada,
em turno únlco.(Pausa.)
Não hcivendo quem peça a palavra, encerro
a d_iscussão,
Ã~ataçãO da matéria f~r~se-á na sessão_S~9l:linte, n_os termo~ reg~men~is.
"
Ó SR. PRESIDEI'fi"E (Jutahy Magalhães) Item 6:
DiscusSãO, em turno único, do Projeto de
de 1987-DF,queestirTia
_ a receita e fota a despesa do Distrito Federal
para o exercício finanCeíro de 1988, nas partes relativas às Sectetai'fas de Viação e Obras
e de Serviços Públi<:;os, tendo
PARECER, sob ne 29, de 1987, da ComisLeidoSenadon~31,

&o
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O SR.. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Itein 7:

-

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do S_enado no 31, de 1987-DF, que estima
a receita e ftxa a despesa do Distrito Federal
para o exen:::ício financeiro de 1988, nas partes relativas às Secretarias da Tndóstria Co·
mércio e Turismo, de Trabalho e de Agricultura e_ ProduçãQ.._ teodo
~ PARECER FAVORÁVEL. sob n' 30. de
---1987, da Comissão
-Do Distrito Federal.

Em discussão o projeto, na parte mendonada,
em turno úniço. (P{lusa.)
Não havendo quem pe:ç:a a palavra, encerro
a diScussão.
A vot;,ção da matéria far-se-á na sessão sEiguinte, nOs termOs reQimentais. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

ltem8:
Discussão, em turno único, do Projeto de
LeidoSenadon931, de 1987-DF, que estima
a receita e ftxa a despesa do Distrito Federal
para o exercício financeiro de 1988, na parte
relativa à Secretaria de Segurança Pública,
tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n' 31. de
1987, da COmissão
..::. Do DIStrito Federal.
Pa$sa-se à dls.cuss.ão do projeto, na parte mencionada, em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria [ar-se-á m\ sessãÕ segJ.Jin~ .
te, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ..:...
Item 9:
-- Discus_são, em turno único, do Projeto de
LeidoSenadon°3l, de 1987-DF, que estima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal
para o exercício financeiro de 1988, nas partes re1ativas ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal e receita e texto da lei, tendo
PARECER, sob n_? 32, de_ 1987, da Comissão
- Do Distrito Federal, favorável, com
emendas que apresenta.
-Passa-se_ à discussã_o do projeto, na parte--m-Emdona da, em turno único. (Pausa.)
Não havendo· quem peça ·a palavra, _encerro
a discussão.
NvotaçâO da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos têrmos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Enc:errada a Ordem do Dia, volta-se à lista de
oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia ~de Carvalho.

- Do Distrito Federal, favorável, com
emendas que apresenta.
~ O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Em diScüssao-õ-ptõfeto, na parte mencionada, (PMDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr.
em turno único. (Pausa.)
Presidente, Srs. Senadores.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Ocupo esta tribuna apenas para dizer da
a discUssão.
apreensao do povo do Ceará arite a informação
A votação da matéria far-se·á na sessão seguin- que yem circulando de que o lixo atômico seriá
te, nos termos regimentais.
levado a zona jaguaribana do nosso Estado. Co-
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mo -o Ceará já é uma terra muito infeliz, pelos

problemas de climas e, conseqüentemente, problemas econômicos, de âmbito social, seria absurdo que devesse esse Estado, com tanta infelicidade, correr o risco ainda de abrigar o lixo atômico
e, pior ainda, em uma das zonas mais problemá-

ticas, onde o povo é mais miserável e mais faminto, que é a zona jaguaribana. Deixamos, aqui, o
protesto do Ceará ante essa possibilidade.
Sabemos o que aconteceu em Goiânia, do protesto do povo de Goiás, sabemos do que ocorre
no Rio de Janeiro, do que ocorreu no Pará, sabe-

mos que até os índios se mobilizaram para pro-

testar ante o fato_ de a região que habitam ser
utilizada para depósito de lixo atômico. Este assunto, no entanto, é dificil, e nem podemos imaginar o que deve o País fazer dos seus restos
atómicos, das matérias iroprestáveis, que são con~
seqüências da mis.erável evolução da Técnica e
da Gência.
O fato é que o Ceará, por tudo que já tem
de ruim, por tudo que já tem de miserável, por
todo o progresso que não ácorreu; ·pelo fato de
o Imperador Pedro II não ter empenhado o brilhante de sua coroa, por tudo que o Ceará já
passou, já teve de ruim e deixou de ter de bom,
eu acho que não se justifica de mo_do nenhum
que o lixo atómico vá para- üiTf Estado como o
nosso.
Fica, portanto, desta tribuna, o protesto do meu
povo, o protesto da minha gente e, acima de tudo,
o protesto formal do Estado do Ceará ante essa
possibilidade.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Ra~
drigue.s.
O SR. CHAGAS RODRIGQES (PMBD ,.PI. Pronuncia o seguinte discur~.) -Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
A publicação DF~Repórter, que já goza de
grande conceito, em sua edição de 16 do corren~
te, segunda~feira, traz uma notícia que reputo im~
portante, relacionada ao Nordeste.
Sr. Presidente passo a ler a nota:
''SAÚDE DO NORDESTE

•·o Nordeste brasileiro terá Cz$ 31,5 bi~
lhões para investir na melhoria de sua rede
póblica de saúde. O valor ficou acertado durante reunião entre o Ministro da Saóde, Bar~
ges da Silveira, técnicos do Banco Mundial
- BJRD- e da KFW- instituição de crédito
alemã- que estão no Brasil há três semanas
avaliando as propostas dos Estados para a
implantação do Projeto Nordeste 11, que be-.
neficiará os Estados do Ceará, Paraíba, Maranhão e Alagoas. Segundo técnicos do Ministério da Saóde, a missão do BIRD, chefiada
por Bruce Carlson, responsável pelo Projeto
Nordeste junto ao banco, percorreu todos
os Estados envolvidos na proposta de melhoria das ações básicas de saóde na área rural.
O resultado dessa visita foi apresentado na
reunião com o Ministro Borges da Silveira,
em que o BIRD se comprometeu a conceder
um financiamento deUS$ 225 milhões, ou
seja, Cz$ 13,5 bilhões, para o projeto. A KFW,
conforme garantiu sua representante junto
ao Brasil, Paraguai e Uruguai, Brigitte Biessin-
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ger, emprestará ao projeto US$ 20 milhões
(Cz$ 1,2 bilhão). O restante do custo total
em que está orçada a proposta será garantido
pelo Governo brasUeiro."
Sr. Presidente, como V. Ex" vê, "Saúde do Nordeste"é o título, mas, na realidade, esse programa
vai beneficiar a um reduzido número de Estados
nordestinos, ou --seja, Ceará, Paraíba, Maranhão
e Alagoas. Congratulcrme com esse programa
e espero que seja favorável às populações daqueles Estados. Mas, não quero crer que o Governo
do meu Estado tenha sido omisso; acredito mesmo que ele tenha tomado as providências devidas.
Lamento profundamente que o meu Estado, o
Piauí, considerado um dos mais subdesenvolvidso __do País, apresentando no -Nordeste um dos
índices mais rle.Qativos, lamentaveJmente, não tenha sidQ incluído entre esses raros Estados nor_destinos contemplados.
Aqui fica o meu protesto diante dessa discriminação. É o meu protesto junto ao Governo Federal, ao Senhor Presidente da Repúbl_i~a, ao _Ministro da s-aúde e à:;;- outras autoridades que não
tiveram a necessária sensibilidade para incluir o
Estado do Piauí entre os beneficiados e, conseqüentemente, não tiveram interesse em resolver
os problemas de saúde do meu Estado.
--A população piauiense é profundamente carente, Sr. Presidente. Basta dizer que quando governei
o Piauí - assumi o poder em 1959, eJeito pelas
opOsições - tive oportunidade de inaugurar o
primeiro hospital de toda a região sul do Piauí,
em Sã6 Raimundo do Nonato, e a primeii-a unidade mista de saúde, no Município de Jaicós, na
região central.
Vejo com muíta tristeza esse descaso e deixo
aqui o meu protesto. Não é por acaso que o Maranhão está incluído, Sr. Presidente, e, além dele,
-o Ceará~ ·EXcluíram o meu Estado e contempla·ratrfOUtras duas Unidades da Federação;
- - - Esperá (jUe o Sr. Ministro da Saúde e o Palácio
do Planalto sejam mais sensíveis a uma p-olítica
de justiça soclal, levando saúde às regiões mais
carentes do Nordeste e não àqueles Estados com
grande patrocínio na área pública.
Espero, ainda, que o Governo tome as necessárias providências para levar assistência sanitária
também às populações piauienses.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAORO BORGES (PDC- GO. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores~

Q abuso do poder e.conõmico manifesta-se de
variadas formas, em todos os setores de atividade,
inclusive na política e no processo eleitoral, onde
infirma a legitiniidade da representação popular.
Igualmente perniciosa é sua incidência no mercado econômico, <:;mde monopólios, oligopólios,
trustes e cartéis, responsáveis por práticas desleais de concorrência, asfiXiam produtores, co~
merciantes e corisumidores, acelerando o processO lntlacionádo.
Por isso condena-se o abuso do poder económico em todoS os países civilizados, e os legisla~
dores procuram coibl-lo mediante leis específicas,
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quase sempre amparadas ·em preceito constitucional.
Escusado será dizer que o nosso País tem sido
vítima dessas práticas delituosas de longa data.
As primeiras e isoladas tentativas de soerguimento da indústria nacional foram rechaçadas inapelavelmente. Para citar apenas um exemplo, lembramos a destruição das máquinas de Delmiro
Gouveia, no início do século, adquiridas por representantes da Machine Cotton, após o seu assassinato, e atiradas nos penhascos de Paulo Afonso,
r10 rio São Francisco.
--Hoje, certamente, recorre-se a métodos mais
cMiizados, que todos conhecemos. mas que alcançam sempre o mesmo objetivo: a eliminação
da concorrência, o domínio dos mercados e o
aumento arbitrário dos lucros.
Ora, o fato que acabamos de mencionar foi
presenciado por Agamenon Magalhães, quando
ainda jovem, segundo declaração de seu filho,
Paulo Germano Magalhães, em entrevista ao periódlco "Direito Econômico", edição de janeiro/
março de 1986, e o marcou profundamente.
Assim é que, em 1945, quando Ministro da
Justiça, Agamenon Magalhães apresentou a Getúlio Vargas um projeto de lei antitruste. que se
transformou no Decreto-Lei n9 7 .666, editado em
junho do mesrT:tci- ano. Esse decreto, porém, que
provocou imensa reação dos meios empresariais,
foi revogado pelo Presidente José Unhares, pauCós meses depois, após a queda de Getúlio Vargas.
Mas Agamenon não esmoreceu em sua luta
contra os abusos do poder económico e, na Constituinte de 1946, encarregado da elaboração do
Capítulo da Ordem Econômica e Social, inseriu
nele o dispositivo (art 148) que remetia à lei a
repressão a "toda e qualquer forma de abuso
do poder económico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja
qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concor~
rênda e acumular arbitrariamente os lucros", Es-se preceito foi mantido, posteriormente, com redação semelhante, na Constituição de 1967 e na
Emenda Constitucional n 9 1, de 1969. O Substitutivo II trata da matéria no art. 191, §§ 3"' e 4"'.
- Estabelecida a base constituciona1, Agamenon
Magalhães apresentou, a 15 de abril de 1948,
o projeto que propunha a criação do Conselho
Administrativo de Defesa Económica (CADE)_,
com a incumbência de reprimir as múltiplas formas de abuso do poder económico. No entanto,
longo tempo decorreu até que o sonho desse
ilustre brasileiro se tomasse realidade.
Somente á 10 de-setembro de 1962 foi saridonada a Lei n.ço 4.137, que "regula a repressão ao
abuso do poder económico". A mesma lei criou
o Conselho Administrativo de Defesa Económica
(CADE), hoje vinculado ao Ministério da Justiça,
com a incumbência de apurar e reprimir essas
atividades ilícitas, e fiXou a competência do órgão
para bem executar as suas atribuições.
O CADE funciona hoje como um tribunal competente para julgar os ilicitos praticados pelo poder ecpnômico, e seus membros têm, praticamente, atribuições de magistrados. Para cumprir
sua misssão, esse Conselho realiza inicialmente
por intermédio de profissionaJs _especializados,
pesquisas económicas e fiscaliza a contabilidade
das empresas. As investigações podem ser reali-
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zadas ex-oftído, ou mediante representação de
Governador de Estado, Assembléia Legislativa,
Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores ou de
qualquer órgão da administração pública federal,

momento certo para resguardar o& interesses sedais..
A Lei no 4.137, de 1962, oferece_-nos um desses
mecanismos mais eficientes, que nos cabe preestadual, municipa1, autárquica ou de economia servar.
,
mista. Essa representaÇão pode ser interposta
Por isso causou-nos profunda estranhela o Protambém por pessoa f'tSicª ou jurídica.
jeto de Lei n 9 182, de 1987, encaminhadO ao
Após proceder às investigações prelímínares, Congresso Nacional pela Mensagem n 9 202, de
que são sigilosas, o CADE instawa o processO
1987, (}ue dá nova redação ao_arl33 da mencioadiministrativo sempre que se justificar tal medi- nada lei, já citada, que passaria a vigorar nesses
da. Lembramos apenas que a representação pro- termos:
veniente de Comissão Parlamentar de Inquérito
"Art. 33 ....A 'nOtifiCação conterá:
realizada pela Câmara dos Deputados ou pelo
a) inteiro teor da representação e da deliSenado Federal dispensa a fase inicial dejnvesti- beração que determinou a instauração do
gação, porquanto já efetuada numa daquelas Ca-pl:'o·cesso administrativo;
sas, dando origem, de imediato, à instauração
__b )_ indicação do dia, hora e local em que
do processo administrativo.
terá início a prova e poderá ser apresentada
Instaurado esse processo uma das primeiras
a defesa, ou oferecido o compromisso de
providências do relator é notiJiç.,r_os indiciados_,
Cessação da prática que motivou a instauAssim pres<::reve o art 33 da Lei 4.137/62:
ração do processo.
"Art 33~- A notificação conterá:
. __ _
§ 19 A aceitcição final do compromisso
a) inteiro teor da representação e àa deli~
de cessação dará iugar à suspensão ào proberação que determinou a instauração do
cesso e à adoção_de medidas administrativas
processo administrativo;
destinadas a flSCa1izar-lhes .o cumprimento.
~) indicação do dia, hora e local em que
§ 29 Verificada a cessaçao da prática e
terá início a prova e poderã ser apresentada
decorrido o prazo que o CADE fiXaf, o proa defesa."
cesso será arquivado por decisão do Plenário,
oUvida a Procuradoria.
§ 3<? o-compromisso de cessação de
E a lei prevê, pormenorizadamente, todas as
prática imputada à empresa, proposto em
fases do processo administrativq,_ e do judiciaL ·
·qualquer fase_de .s_indicância ou das averiguaEstabelece inclusive que, "apurada pelo CADE
- çõeS- preliminares, deverá ser submetido à
a cessação do abl.c!SQ_ do poder econômico, os
-- decisão do Plen,ário do CADE. responsáveis ~na_rão u_m termo comprometen~
.....:.. ~"·--..
..-.........,.-•---·-------·"
do-se a n_ã_o reincidir, sob pena de nova multa ... "
(art. 46). Em caso de_reincidência especifica, agrava-se a multa e procede--se à intervenção na emAlega o Sr. Ministro da Justiça, em sua expopresa.
sição de motivos, que se cuida de ''disciPlinar
o procedimento administrativo aplicável ao comSabemos, porém, que não é f4cil reprimir os
promisso de cessação do abus_o do poder econóabusos do poder económico, dada a dificuldade
mico, dando-se oportunidade ao eventual infrator
de coletar as provas necessárias para incriminar
de antecipar-se à sanção administrativa, com eviessa prática.
dente economia processual ...". Afirma, ainda, S.
. E a própria politica de governo dificulta a identi_Ex", que.sua proposição "encontra antecedentes
ficação desses abusos, porque impõe o controle
na prática norte-americana e de países integrantes
dos preços às vezes em condições inaceitáveis,
do Mercado Comum EurOpeu, além de outros ... ".
dado o ritmo inflacionário. Mais racional seria adoOra, não nos parecem- convincentes os argutar uma politica realista de preços, evitando a rementos do Ministro Paulo Brossard, porquanto
seiVa de mercado e assegurando a concorrênçia
o projeto de lei em apreço absolutamente não
para sanear o mercado.
aperfeiçoa a Lei n~ 4.137, de 1962, que pretende
De modo geral, as empresas condenadas por
modificar, mas abre uma válvula nos seus mecaabuso do poder económico têm conseguido linismos de controle, ab&olvendo por antecipação
vrar-se das penalidades impostas pelo CADE.
qualquer truste ou cartel que, gerosamente, firme
Anulam-se. na maioria das vezes, as puntções que
compromisso de que cessará a prática abusiva
lhes são imp-ostas.
qUe motivou a instauração do inquérito. Nem seEntreta:nto, a atuação ao- CADE é válida e nequer se impõe um limite para aceitação desse
cessária, sobretudo porque exerce uma ação precompromisso, como, por exemplo, um disposiventiva, à medida que investiga o comportamento
tivo que prescrevesse:
dos grupos económi<::os, instaura processo admi"O deScumprimento do compromisso
nistrativo, comina penas ou intervém n~,!ises gruacarretará a reativação do processo, enquanpos para assegurar a exec:ução de suas deciS<Ses.
- -~to n~o prescrita a punibilidade."
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ não podem9s
TrataRse, realmente, de uma proposta original,
prescindir do concurso da livre empresa, mas
tampouco podemos permitir que os interesses
m~ que não encontra amparo na nossa tradição
de grupos e<::onômicos se sobreponham ao bem~
jurídica. Parece--nos, inclusive, que ela estirnula
estar da coletivi_da.de. D~J-ª-necessidade de tabela~
o_ descumprimento da lei e a impunidade, pormenta de preços, de controle d_o abastedmento,
qaanto oferece o perdão àqueles que a infringide intervenção em s;etQres de produção e de rerem, desde que se comprometam a abster-se de
pressão ao abuso do poder económico. É impres~
fazê-lo futuramente.
cindível que o Estado disponha de meccmismos
_ Se modificações pretisam ser feitas na nossa
de controle na área económica_ e que os use no
Lei Antitruste, que sejam para aprimorá-I~. não
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para anulá-!a ou enfraquecê-la, E o órgão encartegado de executá-la deve merecer inteiro apoio
governamental, o que evide!'ltemente, não tem
ocorrido.
Em entrevista ao periódic:o Direit.Q fcQnôml·
co, edição de janeiro-março de 1986, Paulo Germano Magalhães sugere o seguinte:
"Para que se alcance um grau razoável
de eficácia relativàmente ao poder de polícia
do CADE, seria preciso segUir mais de perto
o exemplo americano. Lá, os poderes de repressão administrativa da Federal Trade Çomission estão vinculados aos poderes de investigação da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça (equiValente ao nosso Ministério Públi<::o), que conta com a colaboração do FBI - entre nós contaria Com o
apoio da Polícia Federal. Só se existisse i:riryle
ou dolo é que a Justiça _comum seria _acionada."
_R~Ç9Dh~ç:~J!lQ~__ g_s__r~~~~!~~ _s~rviços prestados ao País pefo CADE ao exeq.Jtar suas atribuições de repressão ao poder económico, mas reconhecemos também as dificuldades. com que
se depara o órgão para realizar as investigações
e colidir as provas necessárias à instauração dos
processos administrativos. Precisamo~. pois,
prestigiar o Conselho Administrativo de Defesa
Económica e tomar providências para reativá-lo
e fortalecê-lo, para que possa exercer SlJ:;lS _atividades em toda a plenitude, sem embaraços, em
defesa dos legitimes interesses d~ Nação brasileira .
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy M~gaihães) .:__
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Marco Madei.
-- _
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seQuinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tive grande prazer em inaugurar os trabalhos
do Seminário "Mulher, Política e Poder Contemporâneo" organizado pela ação liberal feminina
-ALFA- e Instituto Tancredo Neves, ativos
órgãos do pFL, no qual se procura examinar o
que coristitui a realidade da pcirticipaç:ão feminina
nos diVersos foros pollticos nacionais _e mundiais
e também, naquilo que dela se pode esperar.
Como sabemos todos, a participação da mulher na política, não é algo reç:ente. Desde priscas
eras a mulher se fez presente nas lutas pelo poder,
@er em papéis de destaque c_omo soberanas ou
líderes políticas, quer como "emil)ências pardas",
tecendo desde as sombras às tramas do enfrentamente Q.Oiítico.
A preocupação no seminário em referência será
no entanto, a de_ examinar o período em que tal
participação deixa de ser algo incidental para tornar-se regular, co~o_fruto do pensamento liberal,
que vem avançando progressivamente desde o
Século XIX e para o qual o binómio "Liberdade
-Igualdade:' não pode ser dissociado.
Não seria demais lembrar que a conquista d6
voto pela mulher não foi fenômeno isolado, onde
quer que tenha ocorrido. Esteve sempre associada aos movimentos de cunho liberal que se
batiam contra o privilégio por razões de s_angue,
de posses ou de titules, e propugi'lavãm pelO su-
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frágio universal. Foi uma luta árdua e só conseguiu vitória plena em nosso século com a derrota
do voto censltârio e de outras exigências que cerceavam o direito do cidadão comum de participar
livremente da atividade política.

Recordemos aqui, que, na Inglaterra, o sufrágio
feminino é pregado pelo Movimento Cartista, já
em 1838, e passa a ser metodicamente defendido
a partir de J 865, quando John Stuart Mil! é eleito
para o Parlamento britânico, ao que se segue a
fundação das sociedades de "Sufragettes". Estas,
sob a liderança de Emmeline Goulder Pankhurst,

passam a dar um notável exemplo de ativismo
político e de determinação, alcançando sua primeira vitória parcial, com a obtenção do voto
feminino restrito em 1917 e o sucesso total, com
a conquista do voto feminino geraJ em 1928.
Recordemos, também, que nos Estados Unidos
da América, foram organizados em 1848e 1850
convenções de sufragistas. O movimento, contudo, só iria ganhar mais ímpeto ap6s a campanha
pr6-ãbolição e a guerra civil. k. mulheres. que
se haviam engajado no primeiro e, de _uma forma
ou de outra se haviam visto envolvidas pela segunda, não puderam deixar de perceber que, tal como
no caso do _ex-escravo, a obtenção do voto feminino não constituía uma concessão, mas mera
questão de justiça.
Vale notar, curioso, que embora deflagrado na
Inglaterra e nos Estados Unidos da América, o
movimento pró-sufrágio feminino não obteve sua
primeira vitória em um ou no outro pais, mas
sim na Nova Zelândia, em 1893, e depois na Austrália, em 1902, na Finlândia, em 1906 e na Noruega, em 1913. Nos Estados Unidos da t\mérlca,
o voto feminino em todos os Estados da União
só Sena conquistado em 1920, da Emenda Constitucional n1 19.
Como sabemos, entre 1914 e 1945 outros trinta
e três países adotaram o sufrágio f~minino e
após a Segunda Guerra Mundial mais de noventa
países reconheceriam a suas cidadãs o direito
de votar. Em 1952 a ONU, através da convenção
sobre o_s direitos políticos da mulher, detenninou
a todos seus Estados-membros que se abstivessem de qualqu_er discriminação no tocante a sufrágio por razões de sexo.
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de outros nomes que deixaram sua marca para
sempre no património cultural do Brasil.
A mulher brasileira, que sempre participara de
movimentos cívicos, pegando, mesmo, em annas
quando tal Se fez necessário, era: agora convidada
ou, diríamos melhor, compelida a participar também na tomada de decisão em todos os níveis
do poder.
Mas ela, que tão cedo conquistara o direito de
votar e ser votada, em relação a milhões de _outras
suas companheiras pelo mundo afora, relutou
sempre em participar da atividade polftica
Não estou esquecendo, em absoluto, a contribuição de tantas parlamentares e administradoras, que se dedicam com empenho- e competência aos labores da política.
Mas tenho de falar em termos de números.
AUida são poucas proporciona1mente as mulheres que se dedicam efetivamente à política em
nosso País.
t:; importante que seu número aumente para
que as idéias liberais possam ser efetivamente
.postas em marcha. E que a mulher saiba como
pode participar de forma plena na esfera política,
através da vivência partidária, essencial para a cristalização de seus interesses e demandas específicas, seja no âmbito dos anseios da unidade fami- .
Jiar, que ela táo bem conhece, seja como defensora do segmento consumidor, que tão bem repreSenta, ou aindã cOm respeito a quaisquer outros problemas de nossa sodedade onde sua proverbial intuição possa ajudar a lançar luz.
Por esta razão é que congratulo-me com os
promotores do seminário "Mulher - Política e
Poder no mundo Contemporâneo"', a Dr'l Arabella
Chiai~lli. com a deputada Eunice MichiJJes e com
a professora Magda Gadelha, da ação überal feminina, com o deputado Lúcio Alcântara, presidente
do Instituto Tancredo Neves, e com a Fundação
Friedrich Naumann, por mais essa iniciativa, que
muito contribuirá, estou certo, para que a mulher
brasileira tenha o papel que lhe cabe no âmbito
das tomadas de deicsão no cenário político de
nosso País. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo ã palavra ao nobre Senador Edison LoNo Brasil, embora Martim Francisco Ribeiro de __ bão~
Andrada já o houvesse defendido em 1875,_ e,
na Constitulnte de 1890/1891, ele hoLNesse sido
OSR- EDISON LOBÃO (PFL-MA Pronunaprovado na primeira discussão e depois rejeitacia o seguinte disCurso.) -Sr. Presidente, Srs.
do, o· voto feminino s6 veio efetivarn~te com o
Senadores, atendendo a requerimento de inforCódigo Eleitoral de 1933.
mações de wn eminente Senador, ó Governador
Tal fato não deixa de ser digno de admiração,
do Distrito Federal, Dr. José Aparecido de Oliveira
quando nos recordamos, que, entre 1928 e 1938,
enviou a esta Casa, através do Gabinete Civil da
além do Brasil, somente 1Ooutros países do munPresidência da República, todas as informações
do reconheceram o direito de votar às suas musolicitadas acerca de-süas viage-ns internas e exterlheres, somando-se aos 17 que já então o praticavam. Estava, pois, nosso País, em uma posição , nas, na coildição de governador,
de vcmguard.~ no tocante ao sufrágio feminino.
Examinarido a documentação que, por cópia,
Lembre-se, por justo, nessa vitória do pensatambém me foi encaminhada, cheguei pessoalmento_ liberal, o nome de Berta Lutz, gue desde
mente à conclusão que nada de estranhável há
1922, coril a fundação da Federação Brasileira
em tais viagens que, inclusive, praticamente não
pelo Progresso Feminino, buscava integrar a mu- oneraram os cofres públicos.
lher na vida p-olítica da Nação. Que ela se houEm se_ tratando de uma questão que provocou
vesse ali com o- mesmo brilho que suas companheiras demonstravam em outros setores da vida algum debate no plenário do Senado Federal,
nacional. Anita Malfatti e Tarsila Amaral na pintura, peço a transcrlçao, nos Anais da Casa, de toda
Cecilia Meirelles na poesia, Chiquinha Gonzaga • a documentação referi~a.
e Guiomar Novaes na música e mafs uma plêiade
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

ORADOR:
OF. N'1636/87-GAG
Brasília, 22 de outubro de 1987
A sua Excelência o Serihor
·-Doutor Ronaldo Costa Couto
DO. Ministro de Estado Chefe do Gabinete QviJ
da Presidência da República
Nesta
Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência as informações solicitadas em Requerimento n~ 84, de 19B7, do Senhor Senador Maurício Corrêa, aprov.:ldo pelo Senado Federal.
Em anexo, apresento uma relação das viagens
por mim efetuadas, dentro e fora do País, até
o dia 8 do corrente mês, quando se concluiu
o levantamento. Por ai se verifica que ~ I 98.5,
fiZ 23 viaQens internas e uma externa; em 1986,
21 internas e uma externa; em 1987,25 internas
e duas externas. Em total, 73 viagens (Doe. rt9
1).

Em relação à parte, sobre as quatro viagens

ao Exterior, especificO os objetivos de cada uma

delas e indico os nomes de meus acompanhantes
(Doe. n' 2).
.
..
Em seu requerimento, o Senador Maurício Corrêa reconhece que os goveJl1adores do Distrito
Federal estão, como ó atual, "livres da exigência
relativa à autorização para as viagens ao Exterior".
Ao mesmo tempo, acentuando a competência
do Senado para exercer fiscalização financeira e
orçamentária sobre o governo da Capital do País,
quer saber "qua1 o custo de cada viagem".
Aproveito a oportunidade para mostrar a lisura
e o escrápulo de minha administração. Começo
por informar que, mesmo em viagens oficiais.
recebo do Governo apenas as diárias. As passa·
gens, comê_ colaboração do GDF, são concedidas
peJa Varig; só em trechos em que a empresa não
tem linha, deixo ao Erário o pagamento. Nunca
recebi adiantamentos, nem apresentei compro-vantes de gastos para ressarcimento pelos cofres
públicos. k. despesas de minha mu_lher, quando
me acompanha em viagens, são pagas de meu
bolso (Doe. n 9 3), E aviagem em caráter particular
que fiz aos Estados Unidos. em fevereiro de 1986,
para tratamento de saúde, foi custeada por mim.
Nem sempre o Governador está em_ condições
de atender pessoalmente aos compromissos no
Exterior. Ainda agora, o Secretário do Governo,
Dr. José Carlos Mello, teve de ir a Ottawa para
, me representar na Conferência d~ Capitais do
Mundo, de 20 a 23 dO corrente, na qual eu deveria
proferir uma palestra, num intercâmbio de experiência sobre os problemas que afligem os grandes centros urbanos. O prefeito da capital canadense, James A. Durrel, já havia colocado meu
nome, em documentos impressos, como um dos
conferencistas, mas a necessidade de participar
da reunião dos governadores no Rio, dia 17 último, Impediu-me de comparecer a esse encontro
(Doe. n9 4). Dele participam chefes de governo
de .cidades capitais de todos os continentes.
De 1 I a 13 de novembro próximo, devo tomar
parte na 3• Assembléia Plenária da União de cidades Capitais Ibero-Americanas, a realizar-se em
Buenos Aires. Brasília é filiada a essa entidade,
e recebeu convocação tanto de seu presidente,
que é o alcaide de Madri, Juan B.arranco, quanto
do Intendente Municipal de Buenos Aires, Dr. Fe-
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cundo Suárez Lastra, que oferece hospedagem
ao Governador, sua esposa e um acompanhante
(Doe. n? 5).
Minha presença é igualmente reclamada em
Paris, na primeira quinzena de dezembro, quando
ali se reunirá o Coffiltê do Património Mundial,
que vai decidir sObre a inclusão de BrasíJia entre
os bens culturais de humanidade; em Macau, dias
] 8 e 19 de janeiro de 1988, na reunião plenária
da União elas Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas-UCCLA e, a seguir, em Madri, de 27
a 29__de janeiro, na reunião do Conselho de Administração_ de MElROPOUS (Doe. n9 6).
Também para esses deslocamentos a Varig
contribui com 0 forne<:imento de passagens a
título de colaboração, inclusive para 0 trecho Brasília-Tóqulo-Brasma. o Er_ário do GDF terá que
cobrir apenas 0 trecho Tóquio-Hong Kong-Macau-TóqWo.

vinciana, mas a expressão da grandeza e do pro-

Esclareço ainda que o vaJor da diária, 222 dólares, é o mesmo que vigorava antes de meu Governo, pols não quis reajustá-la, apesar da desvalorlzação da moeda norte-americana no exterior.
No geral sou hospedado por amigos, _como na
última viagem- em Roma, na residênica do embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa; em New
York, em ~asa do embaixador João Paulo do Rio

gressa·do Brasil".
N_a_atualidade, as grandes cidades se unem em

associações e seus governantes se reúnem com
freqüência debatendo soluções para os problemas das megalópoles. Brasília, com a Nova República, já está participando das- organizações seguintes: União das Cidades Capitais LuSo-AfroAmérico-Asiá.ticiis-UCCLA, da qual sou vice-presidente; União das Cidades Capitais Ibero-Americanas-UCCI, Associação Mundial das Grandes
Metrópoles-METROPOUS.
Por outr9 lado, é permanente o intercâmbio
com Roma, cuja data de fundação é a. mesma
de Brasília - 21 de abnl A municlpaJidade romana criou o Prêmio "Roma-Brasília, Cidade da Paz"
conferido anualmente a uma personalidade latino-americana. Os três primeiros agraciados foram o urbanista Lúdo Costa, o arquiteto Oscar
Niemeyer e Dom Helder Câmara, conforme consta do livro "Brasília, uma Sinfonia", pág. 217 (Doe.
n" 14).
Esses laços externos exigem, às vezes, a presença do Governador. No México, de 17 a 21
de maio deste ano, coube-me presidir 0 grupo
de trabalho referente a problemas habitacionais;

Novembro de 1987

tados por duas capitais, a brasileira e a so\liética,
foi o tema do encontro reaJizado quando da visita
maio deste ano, por uma delegafeita à URSS,
ção brasileira chefiada pelo Governador de Brasília, José Aparecido de Oliveira, a convite do Soviete de Moscou (Mossove_t)",
E adiante diz que os diversos aspectos das relações soviético-bras~eiras foram analisados_ n9 encontro "no Krêmlin entre José Aparecido e o presidente do Soviete da União do Soviete Supremo
da URSS (Parlamento), LevTolkunov. Foram discutidos também alguns problemas internacionais" (Doe. no 19).
No Méx;icp, levando saudação especial do_ Presidente José Samey, fui recebido na residência oficial de Los Pifios pelo Presidente Miguel de La
Madrid, em companhia do Embaixador José Guilherme Merquíor. O embaixador brasíleíro escreveu-me depois, enfatizando o significado da viagem, quando fala do programa oficial que há pouco_ realizou, no México, o Presidente José Samey
(Doe. n" 20). E até os estrangeiros,. como o )omli'~
lista Djuka Ju1ius, enviado especial de "Excelsior",
o jornal mais importante do subcontinente latinoamericano, rec-onhecem o papel de destaque de
Brasília (Doe. n" 21).
__ _
Aqui está, em resumo, o conteúdo das viagens
por mim efetuadas, em nome e a serviço da Capital de nosso País.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência a expressão de minha estima e elevado apreço.
Cordialmente- José Aparecido de Ollveira,
Governador do Distrito Federal.

em

em entendimentos com instit~Jições_ internacionais, estive em Washington com Diretores do
Branco, e em Washington, na residência do direBanco lnteramericano de Desenvolvimento e c:om
tor brasileiro do Banco Mundial, economista Pe0 Presidente do Banco Mundial, Barber Conable.
dro Malan. Em outraS ddades, como Moscou e
Em Rorna, na companh.1a d o Embatxa
· d or Me d.IMadri, fui hóspede ofiCial. Cumpre-me acresceneis, maritive encontro com os diretores do Fundo
Internacional do Desenvolvimento Agricola (Doe.
tar que, nos trechos sem passagem de cortesia,
não viajo em primeira classe.
n" 15) e em Paris, acompanhado do Embaixador
RECORTES DE JORI'IAIS
Antigo parlamentar, como sabe V. Ex', tenho --Josué Montello, fui gestionar na Unesc:o, como
!•VIAGEM
mantido o Senado ao corrente de minhas viagens
venho fazendo desde fins de 1985, a lildusão
9 a 23 de dezembro de 1985
e da minha administra_çã_o,_desde o seu início.
de Brasma, como bem cultural contemporâneo,
na lista do patrimônio mundial (Doe. n" 16).
Tomei a iniciativa, Jogo ao completar três meses
MENINAS DA ITÁLIA NA
no GDF, de apresentar à Comissão incumbida
Como se sabe, Brasília não_ pode cuidar soROTA DE APAREODO
dos assuntos desta unidade federativa, então sob
mente dos assuntos internos e cotidianos, como
Jo1,11al de Brasílfa, 6-12~85
a presidência do Senador Mauro Borges, relatódo
se fosse um pequeno burgo do interior._
circunstanciado. /V:) fim de um ano, em maio de
A Capital da Esperança, na qliaJificação- de MalAproveitando a viagem do governador José
1986,fiZamplaprestaçãode_contasperanteaqueraux, a mais bela e modema Capital do mundo, Aparecido a Roma,. o juiz titu1ar da Vara de Menole órgão, em reunião presidida pelo atual Presié uma referência intemaçional. Com apenas 27 res do Distrito Federal, Nivio Geraldo Gonçalves,
dente do Senado Federa], Senador Humberto Luanos, tem uma população de quase dois milhões o autorizou, ontem, através de ofício, a receber
de habitantes, enfrentando problemas idênticos e trazer para Brasilia as menores Diana e Juliana
cena. Da mesma forma, remeti aos membros do
Senado o I Plano Trienal do GDF e os Anais do _aos que afligem Paris, com 2.000 anoS, Oü"Roma, Uma, filhas_ da doméstiCa Terezinha Ferreira de
Simpósio_ sobre Brasília, de outubro de 198.6,
com 27 séculos. E Brasília está destinada a ser Uma, e que se encontram morando com um casal
coordenado pelo professor José Carlos de Figueia sede da latinidade no terceiro milênio;-como italiano na cidade de Foligno desde maio deste
redo Ferraz, assim como o último trabalho do
Roma foi na Antigüidade. O intercâmbio de expe- ano.
riêndas com outras metrópoles. por isso mesmo,
professor Lúcio Costa, "Bra511ia Revisitada", sQbre
Todo o trabalho preliminar que acabou com
a complementação, preservação, adensamento e
é necessidade imperiosa do nosso tempo, envol- o parecer favorável do Juiz de Menores foi feito
9
vendo Q- prolongãmento das relações diplomá~ pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que
expansão da Capital (Does. n s 7, 8, 9, 1O e 11 ).
Quanto à viagem objeto do requerimento do
ticas.
.ontem;através do seu presidente Maurício Corrêa,
Senador Maurício Cor'rêa, ainda no dia 29 de abril
-. A .ffielhor_ prova disso eStá na missão recebida - -entregou o documento pessoalmente ao goverdeste ano, na véspera dessa visita ele trabalho
çl_q Presidente José Samey, que me fez portador nador José Aparecido. "Sen.do mineiro, conhede me_nsagens, também subscritas pelo chanceler cendo de perto os princípios de justiça e amor
a cinCo países da Europa e da América do Norte,
~reu Sodré, ao Presidente François Mitterr~d
dirigi ao Presidente do Senado e ao Presidente
à_ Pátria que norteiam a conduta de Vossa Exce-da Comissão do Distrito" Federal, Senadõr Meira
(Doe. n" 17), cqm quem conversei durante 35
lênciaL sei que tudo fará para ver cumprida a deciFilho, ofício indicando, minuciosamente, o" roteiro
minutos no Palácio do EJiseu, e ao lider soviético · são da justiça do Distrito Fedeial, qual seja, o
da viagem, endereço e número de telefone em
Mikhail Gorbatchev, que _entreguei ao Presidente retomo ao Juiza(lo _de Menores da Capital da Recada capital e as missões a cumprir (Doe. no 12).
do Conselho da União das Nacionalidades. Lev pública, das menores Diana e Juliana Lima". Diz
OsdoisprincipaisjomalsdestaCapitalpublicaTolkunov, ao ser recebido no Soviet Supremo, um trecho do oficio que o governador Jevarâ em
ram na íntegra o texto desses ofícios (Doe. n"
em companhia do Embaixador do Brasil na sua bagagem para a Itália.
13).
- URSS, Ronaldo Sardemberg (Doe. n" 18).
l;)evoJução
Sede--do Três Poderes e das representações
ArevistaA{InlãoSovléticaemFoco,edição
Terezinha pleiteou a devolução de suas filhas
diplomáticas estrangeiré)s; Br.,sí1ia tem um relaem português, n9 57, de setembro deste ano, registra minha viagem àquele país. Depois -de citar
cionamento internacional que não se exige das
em junho deste ano, quando toroQu_ conhecif!lenpreVisões da ONU que por volta do ano 2000 to que o casal {taliano_ Pietro Calderini e Laura
outras Capitais. O próprio fundador, presidente
Juscelino Kubitschek, declarou como concebia
a população urbana mundial vai ultrapassar a ru- Melelli havia conseguido guarda provisória das
ral, informa: "A solução dos problemas enfren- referidas crianças, junto ao Tnbunal Especial da
Brasiília: "não uma cidade qualquer, pobre e pro-
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Itália, o governador irá tentar a devolução com
cópia de toda documentação necessária, como
certidão de nascimento das menores e a procuR
ração de sua mãe.
__,~ /
A pedido do advogado da mãe das criã.nças,

já foi expedida carta rogatória, porém;_segundo
Maurício Com~a. o documento mais 1ínportante
para que a missão do governador seja cumprida,
em tempo hábil, junto à justiça italiana, é a certidão em português e em italiano, já devidamente

entregue a Aparecido. Diana e Juliana, continuem
por lei, à disposição do Juizado de Menores do
Distrito Federal, uma vez que não foi concedida
a adoção pleiteada e sim uma simples guarda
precária cassada em 21 de agosto deste ano, pelo
Conselho de Magistratura do Tribunal.
Diz o documento que "como juiz titular da Vara

de Menores do DF, autorizo a Vossa Excelência
a receber e fazer chegar ao Brasil as aludidas
menores, que na realidade encontram-se a disposição deste juí:z:o, naquele país, uma vez que náo
foi concedida a adoção pleiteada e sim uma simples guarda precâda cassada em 23 de agosto
do corrente ano, pelo Conselho de Magistratura
do nosso Tribunal.
Caso seja necessário peticionar no Tribunal Especial da Itália, a fim de ver cumprida a determinação da Justiça Brasileira, a documentação necessária encontra-se, em anexo."
APAREGDO VISITA PAPA

Folha de S. Paulo, 12·5·87
O governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira, embarca hoje para Roma, onde
será recebido pelo Papa João Paulo n, no Vaticano,
np próximo dia 11. O governador entregará ao
papa uma mensagem do presidente José Samey,
saudando a autoridade máxima da Igreja Católica
e afirmando que todos os brasileiros guardam
na memória a visita que o papa fez ao Brasil em
1980~

.
APAREGDO ABRE SEMINÁRIO
EM ROMA SOBRE BRASfUA

Quando voltar espera ttazer
as meninas Diana e Juliana,
adotadas ilegalmente por casal Italiano
Romanos conhecerão 8rasJ1ia
CorTeio BraziUense, 7-12-85

O governador José Aparecido viaja segundafeira para a Itália, onde fará o dtscurso inaugural
no seminário "Roma-Brasília, tradições e realidades das duas capitais". Antes de viajar, Aparecido
assinou um decreto que regulariza a situação dos
terrenos localizados no setor mais tradicional de
Planaltína, que ainda estavam registrados no Estado de Goiás, ao qual pertenciã cidade originalmente.
Página 17

a

CorreJo Brazlllense,

7~12~85

O governador José Aparecido viajará segUn-da-feira a Itália para proferir a conferência inaugural do Seminário Ronla~Brasília, tradições e realidades das duas capitais, e cumprir uma série
de compromissos na Espanha, França e Portugal.
Ele será recebido em audiência especial pelo papa
João Paulo U, terá um encontro com- o primeiro-

-· -· ··'
mintstro da Espanha;- Felipe Gom:alez e deverá
visitar:. o ministro da Cultura francês, Jack L.ang,
selramigo 'pessoal.
Quando retomar, no dia 22, Aparecido deverá
trazer na comitiva as meninas Diana e Juliana
Lima de Souza,- adotadas irregularmente pelo casal ltaliailo Calderini e Laura Melem, que mora
na cidade de Foligno. Ele embarcará segundafeira â noite no Aeroporto Internacional do Galeão,
peJa Varig, com destino a Roma, onde chegará
terça-feira à tarde. Antes, transmitirá o cargo ao
chefe do Gabinete Civil, jornalista Guy de AJmeida,
de manhã, em Brasília.
HOMENAGEM
O Seminário Rori-ta- Brasma: tradições_ e realidades das duas capitais, foi idealizado em homenagem aos 25 anos de fundação de Brasilia. Participarão do evento arquitetos, urbanistas, professores e administradores dos dois países._ Como
conVidado, proferirá palestra também o ministro
José_ Cãrlos MoreiraAives, presidente do Supremo
Tribunal Federal.
O arqliiteto Oscar Niemeyer, autor do plano
arquitetônico de Brasilia, não comparecerá para
receber o prêmio Roma-Brasília, Odade da paz.
Ele tem pavor de avião e depois do desastre do
jumbo da Air France, no Rio, mandou uma carta
ao governador desistindo da viagem. Aparecido
receberá o prêmio em seu nome.
-No dia f3, à tarde, será recebido pelo papa
João Paulo II. Ao formalizar o convite, em nome
do Vaticano, o n_úncio apostólico Dom Cario Furna disse que o papa guarda boas recordações
da visita que fez ao Brasil, em 80, e transmitirá
uma bênção especial a Brasília.
No dia 15, José Aparecido irá à França, onde
ficará até o dia 18. Visitará o ministro da Cultura,
Jack Lang, e possivelmente o presidente François
Mitterrand, a quem ciceroneou na visita a Brasília
em setembro. Aproveitará também para obter na
Unesco a confirmação da reunião do SeiViço do
Patrimôpio Histórico Mundial, em Brasília, no próximo ano:
Em Madri, no dia 19, o Governador manterá
encontro com o Premier Felipe Gonzalez e discutirá com o prefeito da cidade, Henrique Tiemo
Galvan, a transferência da vice-presidência da
União das Capitais Ibero Americanas do Rio de
Janeiro para BrasOia. Henrique Tiemo é presidente da entidade, que tem quatro vlce-presidências em capitais latino-americanas e no Caribe,
uma delas no Brasil. Como Brasüia quase sempre
foi governada por coronéis nomeados durante
a ditadura militar, a sede da vice-pres!dência ficou
sendo o Rio. com a redemocratização poderá
ser conferida a BraSJ1a.
No dia 20, Aparecido Irá a LisbOa, onde será
hóspede do governo português. No dia 22 à noite
retorna a Brasília e no dia 23 reassume o Governo.
Na viagem, será acompanhado pelos secretários
Silvestre Gorgulho, de Comunicação Social e Vera
Pinheiro, da Cultura; o presidente da Fundação
Hospitalar, Ernesto Silva; o presidente do Serviço
do Património Histórico e Artístico Nacional, Osvaldo Araújo, e o padre Antônio Godinho, diretor
do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
As passagens ·de Aparecido e Vera Pinheiro for~!TI cedidas pela Varig. A de Silvestre Gorgulho,
doada pela Embaixada da Espanha. A do médico
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Ernesto Silva, pelo CNPq e as dos demais foram
obtidas por meios próprios.
A falta de pe_rgunta mais criativa, um repórter
indagou se o Governador levaria muita bagagem,
ele respondeu:
- Não. Vou levar muito mala vazia para trazer
cheia.
Quando conversava com os jornalistas, ele precisou falar como secretário Almeida, que o substituirá na ausência. Charriou dona Cantídia e disse:
-Veja se o Dr. Guy ainda me atende.
Pouco depois, Guy de Almeida entrou no gabinete e foi logo lembrando os diversos compromissos que o Governador teria de cumprir no
fim da tarde. Ele coçou a cabeça, fez cara feia
e respondeu:
-Veja o que pode- cancelar. Eu estou muito
velho para essas coisas.
-Política é isso mesmo, Governador- diss_e
Guy.
-Já foi melhor, devolveu Aparecido~

PlANALTINA VELHA
É REGULARIZADA
O governador José Aparecido assinou decreto
regularizando a situação dos terrenos localizados
no setor tradicional de Planaltina. Toda a área
denominada tradicional, a mais antiga da cidade,
tinha seus terrenos registrados no Estado do
Goiás, embora Planaltina faça parte do Distrito
Federal desde 1960. Os moradores do setor não
podiam até hoje registrar seus lotes no DF, desmembrar, vender e nem mesmo conseguir fmandamentos para reforma ou construção de residência.
O decreto assinado pelo Governador limita a
parte histórica da cidade, já tombada no Governo Ornella.S como pafrimônio do DF, e dispõe de normas e gabaritos provisórios
para edificações naquela área. José Aparecido
dísse que a assinatura do decreto é o resgate
de _uma situação de injustiça para com os mora~
dores da cídade. Planaltina come_çou a existir ainda no Século XVIII, quando o local se transformou
em acampamento de bandeirantes e trapeiras
que se encaminhavam para o centro do País em
busca de pedras preciosas.
José Aparecido aproveitou sua ida ontem àquela satélite para cumprir uma promessa feita no
dia 2 de outubro a Solange Moreira da Silva Lopes.
Ela pediu ao Governador que batizasse seu filho
Bruno, de dois anos. O batizado, no Museu Histórico da cidade, reuniu grande parte dos moradores que assistiram a assinatura do decreto, na
praça em frente ao Museu. A madrinha foi a esposa do administrador regional, Isaura Louly.
Levado à casa de Bruno, o Governador foi surpreendido com um churrasco, regado a cerveja
e muita conversa, principalmente com o jornalista
Fernando Lemos, que entregou ontem ao Governador o projeto final elaborado pelo Grupo de
Trabalho de Saúde e DesenvoMmento Integral,
que prevê a criação de hortos de plantas: medicinais e a ampliação do uso de terapias naturais
junto às populações carentes do DF. No vasto
quintal da casa de Bruno, o Governador viu inú·
meras espécies medicinais largamente utilizadas
em regiões distantes de qualquer centro de medicina tradicional.
Conversarido com Brasil Américo Louly, o Governador recomendou que, durante a viagem qu.e
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fará a Europa, o PMDB brasiliense se mantenha
unido. As questões da divisão interna que o partido vem vivendo ficarão para ser resolvidas depois do regresso do governador, dia 22 de dezembro. Também a escolha dos nomes que comporão a executiva provisória do PMDB ficará adia-

da até a volta dele.
VATICANO E MADRI

Globo, 8-12-85
O Governador de Brasília, José Aparecido de

Oliveira, será recebido pelo Papa João Pa_ulo

1_1

no próximo dia 14. Na oportunidade, transmitirá

mensagem do Presidente José Samey comunicando ao Chefe da Igreja Católica o desejo de
visitá-lo no decorrer

d_q

próximo ano. Aparecido

terá encontro com o Prefeito de Madri, Enrique
Piemo Galvan, que é também o Presidente da
União das Capitais lbero-Amaricanas. O Brasil fa-

zia parte dessa entidade e tinha até o lugar de
\'ice-Presidente, mas desde a tr.:msferência da ca~
pita! para Brasília nunca mais ninguém o representou no colegiado. Aparecido vai restaurar a
presença brasileira na União.
PAINEL

Folha de S. Paulo, 8-12-85

Com Tutu
Nos próximos dias, o prefeito eleito de São Paulo, Jânio Quadros, irá a BrasíliZ! para conversar
com o Presidente Sarney.
Jãnio deverá ficar hospedado na casa de sua
filha. Tutu, pois o seu anfitrião habitual, o Governador José Aparecido de Oliveira, estará em Ro-

ma.
DARIO MACEDO

Jornal de Bras.ilia, 10-12-85
O governador José AparecidO-de Oliveira pronuncia, sexta-feira, em Roma, uma conferência
sobre Brasília. Terá a ouvi-lo platéia seledonada
e a assessora-lo Oscar Niemeyer, que José sonha
em fazer senador pelo Distrito Federal.
KATUCHA
Por Marcone Formiga,
colaboração Sophia Wainer
NO FRIO E
NO CALOR
ELEGÂNCIA

CorTeio BrazUiense, 10-12-85
Quando embarcou ontem c-om destino a Roma, primeiro comprõrnlsso de sua viagem à Europa, o governador José Aparecido de Oliveira levava na bagagem pelo menos seis temos novos,
muito bem cortados, incluindo alguns casacos
grossos, para enfrentar o frio europeu.
Mas deixou encomendado com seu alfaiate
mais quatro temos leves, para enfrentar o calor
que vem fazendo nos últimos dias em Brasilia.
O governador está cuidando agora de seu visual.
COLUNA DO CASTELLO

COMO BASE A
SUCESSÃO MINEIRA
JomaJ do Brasil, 10-12-85
Domingo, numa re~nião- _em Bãrbaceha, na
qual se condecorou o ex-senador Paulo Brossard
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com a medalha Sobra] Pinto, por decisão da Câ- capacidade de iniciativa como também pela de
mara Municipal que funciona no Palácio da Revo- _coordenação de forças confiitacfas.
Quanto ao governador de Brasília ele, ausenJução Uberal, o governador José Aparecido, que,
tando-s_e_ da disputa em Minas, permanece com
como ~leitor e como eventual candidato, transpapel ativo na politica do Estado e na- Política
- feriu seu título eleitoral para Brasília, anunciou
que o_ senador Itamar Franco ascende no hori- _ J~der;;J] na qual hoje ostenta o titulo suplementar
_zonte como o prováVel futuro habitante -do Palácio de intermedíãdor entre o prefeito Jânio Quadros,
dã Uberdade.
·
- -de quem --é uina espécie de herdeiro político, _e
Ao Ucendar-se da politica mineira, com aquela o Q_ovemo Fegeral. (nsjnua-se em Minas que haja
da_ parte do Sr. Aparecido uma especulação que
tàmsferênda de titulo, o governador assegura que
sua intenção fof abrir espaços para a conciliação _o J~varia a supor-se eventuaLrepresentante da pomineira e _a preservação da Aliança Democrática lítica_janlsta na sucessão_ presidencial da República, quando as coisas poderão ocorrer em fimcom vistas ao prestígio de Minas na política nacional. Seu nome poderia, como aspirante a candi- ção de mudanças substanciais_ na política de São
dato, criar emulações no seu partido e, asslm,
Paulo e de outros Estados.
préfetiu ·neutralizar-se em Brasília para desemO governador, que partiu para Roma, Madri
penhar, sem aspirações -pessoais, um papel ria e üsboa, somente estará de volta pelo Natal. O
negociação da paz mineira.
Governo da capital da República ficou com seu
A atitude do Sr. José Aparecido, lançando a
chefe da Casa Ovil, Sr. Guy de Almeida, mas
-candidatura do senador hamar Franco, tem signi- sua máquina de pensar política levou-a consigo
ficação especial se se souber que, antes de o em sua cabeça. Eie deixou um sinª' no seu reenfazer, o governador manteve longo contãto pes- contro com o Sr~ Aureliano Chaves e no delibesoal com Q ministro Aureliano Chaves, lider do rado lançamento da candidatura_ do senad.or haPFL e aspirante à sw::essão presidencial de 1988. mar Franco a governador do Estado. Ao voltar,
O encontro que teria sido construtivo deverá ser ele programou reunir-se com o ministro das Miseguido em janeiro de conversas em comum dos nas e Energia conjuntamente_ com o senador e,
principais dirigentes mineiros, passando pelo indiem seguida, tentará levar ao governador, em reugitado candidato a governador atê chegar ao Sr.
nião conjunta, o pensamento político em _elaboraHélio Garcia, que, comer ocupante do Palácio da ção, que poderá coincidir, ou não com o do_ Sr.
überdade, detêm uma posição preeminente na Hélio Garcia. A essa altura ele já contará com
política do seu Estado.
.
um lado mais objetivo, os sintomas de que o
O Sr. Hélio Garcia vem de uma vitória reCente,
Sr. Jânio Quadros pretende fazer como prefeito
na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, na de São Paulo e como um líder que ressurge no
qual derrotou o canditado do PFL de maneira primeiro pl~no da política paulista.
líquida como resultado da coordenação do seu
Carlos Caste/Jo Branco
partido até pouco antes dilacerado entre oito aspiIMlson Frade
-rantes ao posto. O governador não pretende _abrir
mão dQ seu poder de influir na escolha do candiAPAREODO EM ROMA
dato à sua sucessão e de, sendo o caso, assumir
novamente a chefia d_a campanha, ainda que isso
EstadO de Minas, 10-11-85
represente para ele o sacrifício de permanecer
no Governo, e não se armar de um mandato _eletiO Governador José Aparecido, que voou ontem
vo no próximo ano.
diretamente para Rorila, participa de vários ates
Não há ainda um estado de crise no relaciona- no Campidogglió. t que Brasilia foi fundada no
mento das cúpulas mineiras, mas o lançamento dia 21 de _abril , a data da fundação de Roma.
da candidatura Itamar Franco, feito aparentemenDai a singular afinidade entre as duas metrópoles.
te_ co_m_aviso ptévi.o ao ministro das Minas e Ener- Viajaram na sua companhia o arquiteto Oscar
gia, é_ um dado que haverá de influir na postura
Niemeyer e o diretor Angelo Oswaldo, da SPHAN.
do Sr. Hélio Garcia e na sua disposição de nego- O autor destas notas pronto para partir, por moticiar a continuidade ou a retomada no plano estavos de força maior não pôde, no último instante,
dual da Aliança Democrática. O senador Franco
atender ao simpático convite. Aparecido irá depois
mantêm-se em boas relações com o PaJáclo da
a Paris a__co_nvite do ministro Jack Lange e retoma
Uberdade, mas em Minas a iniciativa é uma quesdia 22". Leonor, sua mulher, já es:tá na Europa.
tão vital como afirmação de liderança. O Senador,
_que é o único político da sua terra a desfrutar
ANIVERSARIO E ROMA
de mandato dado pelo voto majorttário,_deve estar
O
jornalista
Angelo Oswaldo de Araújo Santos,
ciente desses problemas, mas sua aliança com
o Sr,_ José Aparecido o expõe a riscos de que secretário-geral do SPHAN (Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional) que, aliás, ontem plena consciência.
tem viajou para a Europa integrando a comitiva
De qualquer forma, a atitude do governador
do governador José Aparecido de Oliveira, no sáde Brasília, procurando o Sr. Aureliano Chaves,
bado veio a Belo Horizonte especialmente para
com quem em prindpfo acertou lutar pela uniforcomemorar seu aniversário. Á tarde ganhou um
midade de uma ação nacional da política mineira,
almoço com menu francês de Fanny e Alberto
e lançando um candidato do PMDB a governador,
Nemer e à noite um movimentado cocktai/1-party
cria o embrião de uma aliança que poderá enconno bonito apartamento de Jane Penna, organitrar dificuldades na resistência do governaâor Hé- zado por seus amigos. No encontro, regado a
lio Garcia ná medida em que não forem levãdas
muito scotch, e conversas literárias, Angelo falou,
cm conta as prerrogativas normalmente pretenentre outras, do trabalho que está de_senvolvendo
didas pelos governadores de Minas. O governo
no SPHAN, que prevê muitas obras de restauração
fortaleceu-se no pleito de novemb(o, não s6 pela
de aceNOs históricos, principalmente no Nordeste
~·
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e em Minas. entre os presentes, Angela Gutierrez,

Priscila Freire, Cristiil.a e Gustavo Araújo Pet~na,

Zulma Froes, Daniela e Lúcio Portela, Flavinha
e Saulo Levindo Coelho, Adalberto Pinheiro, Mário

Fontana, Vicente Tropia, Cristin6 Arãújo Santos,
o casal João Hera!do Uma, Alberto Nemer, Suza-

'na Rache, o pintor Fernando LuchesJ, LauroDiniz,
Fernando Borges e Simone Barreto (que secasam nesta sexta-feira) e multa gente mais.
GILBERTOAMAR41.

Correio Brazlllense, 11-12-85
O governador José Aparecido de Oliveira e
Leonor viajam hoje para Roma.

André Gustavo

D!Smrro FEDERAL
Há muita gente, em Brasília, apostando que
o governador José Apat:ecldo vai deixar p Palácio
do Buriti para se candidatar ao Senado Federal.
O atual governador de Brasília começa a perceber
uma efetiva possibilidade para voar mais a1to.
APAREODO LANÇA
O EIXO CULTURAL
ROMA- BRASfLIA

Ao falar hoje em Roma, na Itália, durante a

em pleno Planalto Central. Além disso,

apresen~

tará-as· semelhanças entre as Capitais das duas
naçõés e a influência da Cidade Eterna e da cultura de seu povo em Brasília.

No documento apresentado pelo governador
no Seminário há imagens da presença italiana
em Brasília. Em frente ao meu gabinete de trabalho, descreve Aparecido, no Palácio do Buriti, está
o símbolo da fraternidade Roma-Brasl1ia, a estátua da Loba Romana.
O governador afirma em seu discufsO Que a
tradição ensina que a Cidade das 7 Colinas foi

fundada entre os idos de abril e as calendas de
maio, no mesmo 21 de abril do caJeltdário gregOriano em que se inaugurou no Planalto Central
a jovem cidade de Brasília. Pode parecer um paradoxo, mas o certo ê que a vocação de Roma
e a vocação de Brasília, situadas numa aparente
dicotomia, harmonizar-se na mesma vertente.
Nascida quase 2.700 anos depois de Roma e
depois de quatro séculos de incorporação do pafs
ao Mundo Ocidental, o povo brasileiro ousou o
desafio de contestar uma velha superstição histórica e fundou sua- nova Capital.

Desafios
Aparecido ressalta ainda o desafio da imensa
área continental do Brasil e a distribuição demográfica como fatores que inspiraram o povo brasileiro na busca de sua capital definitiva.

À medida que o Pais foi crescendo para o sul,
tomou-se imperiosa a necessidade de acomod_?r
sua 'Cabeça' na faixa meridional do território. Fizemos, então. do Rio de Janeiro, a nossa Capital
fv\as no fundo da alma da nacionalidade jazia adormecida a esperança de que o País, um dia, pudesse repousar a cabeça no centro do território, para
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incorporar todas as suas regiões às virtualidades
da República Imperial.
E aqui mesmo, numa das províncias de vosso
antigo Império Romano, um filho da Itália, um
santo, o admirával Dom Basco, profetizou que
ali haveria de brotar e cr:escer a Capital do Futuro
do Brasil e da Esperança de um Mundo Novo.
Para a concretização do sonho de Dom Basco",
prossegue Aparecido, "cooperaram muitos brasileiros descendentes dos ita~anos, como Alfredo
Scescchiatti, autor da Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal, aqui representado pelo seu Presidente, Ministro Josê Carlos
Moreira Alvez, e Bruno Giorgi, com a escultura
'Os GUerreiros· na Praça dos Três Poderes, ou
ainda Victor Brecheret,. com a "Índia' na Universidade de Brasília, entre muitas outras obras.
Pioneiros de Brasma que ostentam nomes italianos encontram~se não somente entre _os artistas.
Durante a construção da cidade, era Cônsul-honoráfib_da Itália o comerciante Giovanni Simonini;
outro comerciante, Hugo Buresti. Diretor da AssociaçãO Comercial, foi o primeiro a legalizar na
Junta Comercial de Goiânia uma firma de comérdo em Brasília: Burestl & aa."

no País. Ele conversou com lideranças políticas
peemedebistas e disse que "'foi uma reunláo das
_melhores e que o grupo o comunicou que está
fechado com o governador José Aparecido, com
quem marcharáo juntos para a vitória nas eleições
do próximo anO". Confirmou que José Aparecido
é o condutor do processo de unificar o PMDB
e que a situação agora é transitória.

GUY TENTA DESEMPERRAR
A MÁQUINA

DROPES

Um encontro técnico com um grupo de secretários e a comissão que estuda os pontos negativos do desemprego da máquina burocrática, três
decretos de interesse comunitário, um que altera
a estrutura orgânica_da Secretaria de Serviços
SociaJs,_outro homologando decisão do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo sobre a focaçã_o do
projeto "Quadras _Económicas", de Lúcio Costa.
e a instituição do prêmio Fernando Pessoa marcaram, ontem, o segundo dia de governo de Guy
de Almeida, que ainda conversou sobre política
com representantes da Executiva Regional do

O Estado de S. Paulo, 11-12-85
O gOvernadOr do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira, chegou ontem a Roma para participar do seminário "Roma-Brasília, Tradição e
Realidade das suas Capitais".

Jornal de Brasilla, 11-12-85
ceiimônia de abertura dos Seminários Rqma-BrasJlia. o governador do Distrito Federal, José
Aparecido de Oliveira, explica aos ita1ianos as ra~
zões que levaram os brasileiros a construir BrasíJia

Sexta-feira

PMDB.
A comissão que atua junto ao Gabinete_Qvil,
com a missão de detectar pessoas que possam
eliminar a burocracia no fluxo dos processos de
licitações, liberação de verbas e execução de
__ obras, a partir de segunçla-feira apresentará ao
governador interino um quadro geral das necessidades c:le acele_r.;'lf a máquina burocrática.
A instituição do prêmio Fernando Pessoa visa
conferir ao melhor ensaio sobre a obra e vida
do poeta português uma viagem de estudo a Portugal.
As alteraçõ_es na estrutura orgânica _da Secretaria de Serviços Públicos, ç_rlan_do três novos órgãos de Relações Comunitárias, Institudonais e
Fiscalização, entre outras competências, objetiva
adotar o sistema de caixa-único, que irá regular
__os preços_ das tarifas dos transportes coletivos.
A homologação da decisão do CAU permite que
no infcio de janeiro a Secretaria de Viação e Obras
comece a executar, coni. os_ Cr$ 40 bilhões em
caixa, o projeto de Lúcio Costa corrl a construção
de dois módulos no eixo rodoviário Brasüia Taguatinga.
be política regional, Guy de Almeida reafirmou
a sua missão delegada pelo gov_emador José Aparecido para evitar que o PMDB possa sofrer um
racha com as_ameaças de dissidências. Guy acredita que o processo de criação da Executiva vai
caminhar bem. Estamos nos empenhando para
consolidar o processo de abertura democrática

KATUCHA

por MARCONE FORMIGA
COlabOração Sophia Waíner
Correio Brazlllense, 11-12-85
Com a ausê-ncia do governador José Aparecido,
que seria seu anfitrião aqui em Brasília, o prefeito
eleito de São Paulo, que está com viagem marcada para esta capital no domingo, está com reserva em dois hotéis cinco estrelas na cidade.
M.;t$ iss9 não passa de uma manobra para despistar a imprensa.
Jânio, apesar da ausência do governador José
Aparecido, poderá ficar na Granja de Águas Claras, ou no apartamento de sua filha, Dirce Maria,
a Tutu, na 111 Sul.

APARECIDO 'Vt. O
PAPA HOJE ÀS 11 H
Correio Brazlliense, 11-12-85
Roma- O governador José Aparecido chegou
ontem a Roma, encabeçando uma delegação do
seu Governo para párticipar no seminário RomaBrasília, Tradição e Realidade das Duas CapitaJs".
O Seminário, que será inaugurado amanhã, se
desenrolará no Capitólio, sede do município- de
Roma, na presença do prefeito romano Nicala
SignoreliQ e_ outras autoridades. Durante o evento,
será feita a entrega de uma medalha ao arquiteto
Oscar Niemeyer, um dos construtores de Br85!1ia.
Aparecido será recebido hoje, às 1 lh, pelo Papa
João Paulo 11. Levará uma carta do presidente
José Sarney, que agradece ao pontífice a deferência de receber Aparecido em missão oficial
do Governo.
Na mensagem, Samey diz que '"o governador
José Aparecido de Oliveira dar-lhe·á o testemu~
nho da dedicação desses fiéis que, como os demais brasileiros, guardam viva na memória sua
visita pastoral ao Brasil em 1980".
-COMO PAPA
Correio BrazUiense, 11-12-85
O papa João Paulo n antecipou de amanhã
para hoje, no Vaticano, a audiência que vai conceder ao governador José Aparecido. Durante o en~
centro, o Papa receberá mensagem do presidente
Samey, levada pelo governador de DF e dará uma
b_enção especial a Brasília. Após a audiência, o
governador Aparecido almoçará com D. Agnelo
Rossi, cardeal brasüeiro encarregado de re_levantes tarefas administrativas na Santa Sé.
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O SCJMlÇO DE APARECIDO

Dom Agnelo voltará a Brasma para benzer o
Memorial no primeiro aniversário de morte de
Tãhcredo.

Sexta-feira

Jornal de Brasilla, 12-12-85
O governador Jos_~ Aparecido viajou para Roma
na segunda-feira e ficou até a madrugada de ontem sem dar notícia a seu substituto, Guy de Almeida. Como há uma diferença do fuso hcxário
da Itália para o Brasi1 de quatro horas, detalhe
esquecido por Aparecido, Guy foi acordado _n!;J

madrugada de ontem para atender telefonema
do Governador, e passaram mais de 30- minutos
conversando,
ROTEIRO EM ROMA
SOFRE AI-TERAÇÃO

Jornal de Brasília, 12-12-85
A programação do governador José Aparecido
sofreu alterações de última hora em Roma. EJe_
saiu de Brasiiia pensando em ser recebido pelo

Papa no sábado, mas ontem mesmo deu um
abraço em João Paulo II_._ O seminário programado, para terça-feira, for aberto ontem e daqui
até o fina] do roteiro ainda haverá mudanças.
GOVERNADOR DO DF

É RECEBIDO PELO PAPA
Folha de S. Paulo, 12-12-85

O governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira, foi recebido ontem, em audiência
privada, pelo papa João Paulo 11. Aparecido, que
está em Roma desde anteontem, participa hoje,
na sede da Prefeitura local, da inauguração do
seminário "Roma-Brasília, Tradição e Realidade
das Duas Capitais".
PAPA RECEBE APARECIDO E
ABENÇOA POVO SRASILEIRO

Sumo Pontífice agradeCeu a mensagem
enviada através do governador
pelo presidente José Samey
Correio Brazlllense, 12-12-85
Roma - Com uma bênção especial ao povo
e ao Governo brasileiros, o Papa João Paulo IJ.
agradeceu, ontem, a mensagem do presidente
José Samey, que lhe foi entregue pelo governador
José Aparecido no Vaticano. O papa disse ao governador que acompanha com particular interesse a serenidade e firme.~_do. presidente José Sarney na construção do Brasil democrático.
Recordou sua visita ao Pafs. afirmando que a
grande nação e sua bela capital são gratas lembranças do maior povo cat61ico do mundo.
f"a1ando fluentemente português, João Paulo
U fez comentário sobre a arquiterura de BrasíJia
com José Aparecido, que lhe ofereceu uma medalha de ouro, cunhada pela Casa da Moeda do
Brasil, pela passagem do Jubileu da Capital brasileira.
Ap6s a audiência, o governador foi recebido
em almoço, oferecido pelo Vaticano, pelo cardeal
Agnelo Rossi, presidente do Património da Santa
Sé. .José Aparecido convidou Dom Agnelo Rossi
para dar a Bênção do Panteão da überdade e
da Democracia: no dia 21 de abn1 do pr6ximo
ano. O cardeal aceitou o convite, lembrando que
representou o Papa nos funerais do presidente
Tancredo Neves.

'"(JMA NOVA ROMA NOS TRÓPICOS'"

Corr~o_B"OldJ.Iens:e,

12-12-85

Roma- "Sabemos em que pesem as gigantescas estrufuras·ae poder dos Impérios do nosso
tempo, que nenhum deles tem a grandeza do
eSPírito e da cultura seminal em que Roma fundou
o Murido Europeu. Guardar esse legado é a nossa
ambição maior e, para isso, se fundou Brasília".
O .trecho ""ê parte do discurso que o governador
José Aparecido faz, hoje, na abertura do seminário
Roma-Brasflia, Tradição e Realidade das duas Capitais, para o qual foi convidado peJo prefeito romano Nicolas Signorello.
Em todo o texto do discurso- elaborado em
- Brasflia pelo próprio Governador, dois dias antes
de embarcar para Roma acompanhado de sua
comitiva. Aparecido procura resSa.Jtar "a presença
italiana em Brasília". A certa altura c:hega a classificar a capita1 brasileira como "uma nova Roma
nos trópicos". A seguir, trechos do discurso do
governador, que ontem foi recebido pelo Papa
João PauJo II.
"Coincidências siguJares contemplam o destino da cidade de Roma e da cidade de Brasília.
A tradl>ão ensina que a c:idade das sete colinas
foi fundada entre os idos de abril e as ca1endas
de maio, no mesmo 21 de abril do ca1endârio
gregoriano em que se inaugurou, no planalto central, a jovem cidade de Brasilia. Pode parecer um
paradoxo, mas o certo é que a vocação de Roma
e a vocação de Brasília, situadas numa aparente
dicotoinia, harmonizam-se na mesma vertente.
_ Roma é apontada pelos historiadores como o
exemplo maior de que um país não funda uma
capital, pois a capital, o caput, é que funda uma
Nação. O Império nasceu, estendeu-se prosperou
a partir de Roma, surgido da cidade caput, como
Minerva da cabeça de Jupter. (... )
"Nascida quase 2.700 anos depois de Roma
e· depois de quatro séculos de incorporação do
P~s ao mundo ocidental, o povo brasileiro ousou
o desafio de contestar uma velha superstição histórica e fundou sua nova capital. Não se pode
comparãr essa audaciosa opção do meu País com
a de outras nações que também pretenderam
fundar suas capitais, como os Estados Unidos
e_ a Austrália. Talvez não seja incorreto o entendimento que nem Washington é capital dos Estados
Unidos, nem Camberra é capital da Austrália,
diante do papel de cidade-capUt que continua
a ser representado por Nova Iorque e por Sidney.
(... )
- "No caso norte-americano, a. fundação de Washington não teve outras razões senão a sol.vção
de um conflito ~ntre os Estados Conferados, que
disputavam entre si a primazia de servir de sede
ao Poder Federal. A criação do munidpio-neutro
apaziguou a contenda e resolveu a pendência.
( )
"Na Austrália, razões burocráticas de um eSpaço terfitorial ainda vinculado ao Império Britânico,
puderam estabelecer a nova capital regional,
mantendo-se preponderância do caput imPerial
de Londres. O Brasil, que ainda no tempo de
sua vinculação à gloriosa Coroa de PortugaJ, já
era um Estado e não uma colónia, era o Estado

...
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do Fi~asit segundo as Ordenações_ Políticas de
Lisboa, porque possui urri ·território imperial, um
império de mais_ de_~ milhões e. meio de quilómetros quadrados, mais extenso dO que !9da a Euro~
pa, Cóm exclusão da Rússia. (... )
"Ao.contrário das outras jovens nações da América latina, não nªscemos como colónia da me~
tr6pole ultramarina. A sabedoria política 'de Portu~
gal nos atribuiu, desde.cedo, a condição de Esta·
do. E até mesmo depois da aventura napoleónica
na Europa, a condição de Reino Unido.
"Quando a Europa se reestruturou no Congresso de .Viena. em 1815, fol o Brasn a única
nação americana a comparecer ali entre os quatro
grandes da época
"Sob o regime monárquico e sob o regime
republicano, madrugamos a exemplo de Roma
com a República Imperial, tomada aqui o Império
no seu bonl e veJho sentido de comando da ordenação jurídica e da ocupação do pr6prio territ6rio.
(... )
"A primeira capital foi a cidade da .Bahia, a
velha e gloriosa cidade barroca, que ainda hoje
se debruça sobre ··as águas· Verdes do Atlântico,
como um dos m~is !;>elos monumentos que a
cultura européia plantou no Novo Mundo.
"À medida em que o País foi crescendo para
o Su~ tomo.u-.se imperiosa a necessidade de acomodar sua ·•cabeça" na faixa meridional doterrit6rio. Fizemos, então, do Rio de Janeiro, a nossa
Capital. Mas no fundo da alma da nacionalidade,
jazia ador_rneclda a esperança de que o País, um
dia, pudes.se.. repousar a cabeça no Centro do
Territ6rio, para incorporar todas as suas regiões
às virtualidades da República Imperial.
"E foi assim que surgiu Brasília. A cidade era
yma s_ygestã.o _e:ia fepopéia das Bandeiras. em que
~primeiros desingenizadores (?) da terra haviam
levado a aventura de fundar um povo das orlas
do litoral ao sertão remoto, às montanhas distantes de Minãs, no rumo do Oeste.
"No sonho dos lnconfidentes,. ela foi aii.tevista
como uma das razões da luta pela Independência,
que levou. o alferes Tiradente.s a espalhar, nos
caminhos de Minas e do Rio de Janeiro, as sementes da rebelião. O_ Patriarca da Independência, José Bonifácio, sonhou coni ela, fixando-a, em seu
sOOho, sobre o mesmo chão romano do Planalto
Central, em que .ela veio a nascer. E aqui mesmo,
numa das proVindas do vosso antigo Império Romano, um filho da Itália, um santo admirável Dom
Basco, profetizou que ali haveria de brotar crescer a capital do futuro do Brasil e da esperança
de um mundo novo, Esse santo italiano é o patrono de ·Brasília. Srs. membros do seminário.

e

Da pequena
capela no
Santuário Dom
Bosco tem-se
Majestosa visão
da cidade, onde
Tci.htredo
apareceu pela
última vez
"Nascido em 16 ..de- agosto de 1815, Castel
Nu ovo, São João Basco vi~alizou, em 30 .de
agosto de 1883, a criação da nova capital do
Brasil, na Região Central: •·Quando vi.eram escavar
as minas ocultas no meio dessas montanhas, en-
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tre os Paralelos 15 e 20, surgirá aqui a Terra Prometida".
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arquitetura, desenho industrial, pintura, escultura
e fotografia.
"De sua pequena capela no santuário Dom
"Com ~Oi'QWho de nossas raizes étnicas e cultu~
Basco tem-se hoje majestosa visão da cid~de. rais,_ costumamos dizer que nós, brasileiros, soFoi aí nesse tempo qu-e o presidente eleito, Taomos fllhos de portugueses e netos de romanos.
credo Neves, fundador na Nova República, apare"Dizemos hoje, no País, que é o maior país
ceu em público com vida pela última vez, na tarde latino do nosso tempo, com 135 milhões de pesde 14 de março deste ano. Após a missa, enfeJTilo.
soaS qüe falam uma língua latina, a última Flor
Internou-se em um hospital, iniciando o longo
do Lá.cio que é a Ungua Portuguesa, construímos,
martírio, que culminou com o falecimento, no
como nossos avós romanos, uma nova Roma
dia 21 de abril, data de nossas duas capitais.
nos trópicos. Ali, sob a luz equatorial da terra
"Para a concretização do sonho de Dom Bosco,
brasileira, Brasília se nutre da mesma vocação
cooperaram muitos brasileiros descendentes dos
desta _cidade augusta de Rômulo e Remo, para
italianos, como Alfredo Sces-cch1atti, autor da Esser a cabeça da latinidade, da boa latinidade romatátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal
na, nas verdes_ sesmarias austrais do Contineiite
Federal, aqui representado pelo seu presidente, ArneriE~_n_q, .
.
.
_
_
ministro José Carlos Moreira Alves. E Bruno Gior"O Amor de Roma, de Afonso Arinos de Mello
gi, com a escultura Guerreiros, na Praça dos Três
Franco, o- fervor_ de RÕrna, a vOcação de Roma
Poderes, ou ainda, Victor Brecheret (?), com a correm nas veias de Brasüa. E foi por esta razão
fndia na Universidade de Brasília, entre muitas que trouxemos para a ·municipalidade de Roma,
outras obras, o arquiteto Italo Campeofiorito (?)
a réplica da escultura Os CandangoS; a maiS
fez parte da equipe de Oscar Niemeyer e o pintor expressiva de nossa capital, _obra de um artista
e gravurista Enio Bianchetti, chegou a Brasi1ia - Bruno Gi6rgi"- em cujas veias coire sangue
em 1961 para ledonar na ll:riiversidade.
italiano.
Pioneiros de Brasília que ostentam nomes italia"Sabemos, em que pesem as gigantescas es~
nos, encontram-se não somente entre os artistas. truturas do poder dos impérios do nosso tempo,
Durante a oonstruçáo da cidade, era cônsul-ho- - que nenhum deles tem a grandeza do espírito
norário da Itália, o comerciante GJOvane Simonini;
e da cultura seminal em que Roma fundou o
outro -comerciante, Hugo Buresti, diretor da Asso- _ mundo europeu. Guardar esse legado é a nossa
dação Comercial, foi o primeiro a legallzar, n~. ambição maior e, para isso, se fundou Brasília."
Junta Comercial de Goiânia, uma furna de comérAPARECIDO RECEBE
do em BrasíJia: Buresti & Cia.
Renzo Navonhi teve uma empresa de construPR~OEMROMA
ção, em 1959, dedicando-se depois ao comércio
éorrelo BrazUiense, 1.3-12~85
com lojas no Plano Piloto. Marco Marchetti, enge"Ao conferir este prêmio ao arquiteto Oscar Nie-nheiro-civil, é responsável pela construção de importantes edifícios, entre os cluais o San Marco meyer, _autor dos principais edifícios de Brasília,
Hotel. Oriaco Loddo, também engenheiro-civil es- o Capitólio ressalta, mais uma vez, o significado
tá em Brasma desde 1960. Construiu a sede de da Capital de meu País corno um centro de con~
várias embaixadas, com destaque para a da Santa vergênda e irrac:tiação", disse o governador José
Apiiecldo, ontem, ao receber o prêmio RomaSé.
Brasíla Odade da Paz, em nome de Niemeyer,
"O documentário que vou apresentar, reflete
em imagens, a presença italiana em Brasília. E daS n1ãosdo prefeito de Roma, Nícola Signorello.
em frente ao meu gabinete de trabalho, no Palácio Em seU disCurso durante o Seminário Roma-Brado Buriti, está o símbolo da fraternidade Roma- sflia, TradiÇão e Realidade, APaiecido lembrou
Brasília. a estátua da Loba Romana. Nesse local, que as dUãs cidades nasceram no mesmo dia
em 24 de setembro, o profeSsor Pier Angelo Cata- 2fde abril- "há quase 2.700 anos de distância
nano, emissário do prefeito de Coila Signorello uma da outra", afumando que "o amor de Roma
e do vice-prefeito, Pieriucci Severi, entregou ao corre nas veias de Brasmá". A cerimônia foi réaliarquiteto Lúcio Costa, o prêmio Roma-Brasília - zada no Capitólio, sede da prefeitura de Roma
Qdade da Paz, no ano de 1984, conferido pela e contoU com a participação, também, do embaixador do Brasil nã-ltália, Ramiro Saraiva Guerreiro,
prefeitura de Roma.
"Em seu parecer, a ComiSSãO Especial dO Prê- do ministro Carlos Moreira Alves, presidente do
mio observou que o autor do plano de Brasília STF, e outras autoridades. Pág. 15.
mostrou, com extraordinária clareza, amplitude
APARECIDO RECEBE PRDIJO
e liberdade de visão, a capacidade de ideação
ROMA·BRASfLIA PElA PAZ
unitária de uma grande cidade, como urbls e coCoo-elo Btazillense, 13·12·85
mo civitas.
Correio BrazDiense, 12-12~85
"Roma- O governador José Aparecido disse
"Ao conferir o mesmo prêmio este ano, ao arqui- ontem, ao discursar no Seminário Roma- Brasília,
teto Oscar Niemeyer, construtor dos principais Tradição e Realidade, que "o amor de Roma corre
nas veias de Brasnia" assi.nalando que as duas
ediffcios de Bras1lia, Campidogglio ressalta. mais
ddades nasceram no mesmo dia - 21 de abril
uma vez o significado da capital do meu País,
--"há quase 2.700 anos_ de distância uma da
espaço que se projeta internacionalmente, como
outra". ErtnJeu-âiscurso, ApareCido afirmou que
urbis e como cMtas, como centro de convergên~
Roma_ "é o exemplo histórico de que um país
cia e de irradiação.
_
"É a partir dessa definição que Brasília se quali· não funda uma capital, é a capital que funda uma
nação".
__
fica como sede da 1 ~ Trienal de Artes das AméNa oportunidade, o arquiteto Oscar Niemeyer
ricas a re<'!lizar-se entre abril e junho de 1987,
foi agra~iado com o prêmio Roma~Brasilia Cidade
acontecimento singular de cultura em âmbito
da Paz, recebido pelo Governador das. mãos do
continental. Essa Trienal abrangerá as áreas de
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prefeito de Roma, Nícola Sígnorello. ''Ao conferir
este prêmio ao arquiteto Oscar Niemeyer, autor
dos principais edifícios de Brasília, o Capitólio ressalta, mais uma vez, o significado da capital de
meu País corno um centro de convergência e __
irradiação", disse Aparecido.
A cerimônia de ontem foi realizada no _Capitólio,
sede da prefeitura de Roma, da qual participaram
o ministro José Carlos Moreira Alves, presidente
do Supremo Tnbunal Federal; o prefeito de Roma,
Nicola Signorello; o embaixador do Brasil na Itália,
Ramfro Saraiva GUerreiro, além de outras autOridades.
Nação Emergente
Brasilia tomou ~dade o deSafio da edificação
da capital sonhad?t desde os primordios da Nação.
A dimens_ão continental e a necessidade de reorganização democrática inspirava a busca permanente do coração do território, local em que se
assentaria o caput idealizado da Naçáo emergente". O Governador recordou que ao longo da
história, o Brasil teve outras capitais, Salvador e
Rio de Janeiro, que responderam a exigências
diferentes das atuais. Diante das novas _exigências,
assinalou: "O País iria repousar a cabeça no centro
de sua vasta superffcie, ali demarcando o pólo
de convergência e irradiação da alma brasileira".
Jos_é Aparecido recordou que a nova capital
"foi Sllflerida pelos primeiros desbravadores do
sertão e imaginada pelos precursores da Independência", e que, um ftlho da Itália, São João Bosco,
profetizou que ali cresceria a capital do futuro
Brasil, a esperança de um mundo renovado.. "E
ele, o padroeiro de Brasfla". Sustentando que "a
obra foi plantada pela obstinação criâdora do presidente Juscelino Kubitschek". Aparecido recordou que a Ermida de Dom -Bosco, __em Brasilia,
foi onde o presidente Tancredo Neves apareceu
em público pela última vez, na tarde do dia 14
de março", vindo a morrer no dia 21 de abril
'"'dia das nossas capitais e da morte de Tiradentes,
herói da liberdade no Brasil."
Acrescentou que "na ãurora da retomada democrática, o jubileu de Brasília foi m.3rcrido pelo
sacriffcio· do fundador da Nova República. E só
o equilíbrio, a sefenidade e a competência do
presidente José Samey gaiantiram a implantação
do projeto político de reconstrução nacional em
curso na plena normalidade". Após assinalar os
vínculos de latinidade entre a Itália e o Brasil, o
governador disse que '"'em frente ao meu gabinete
de trabalho, no Palácio do Burití, está um síinbolo
dessa união - a coluna romana que sustenta
a loba capitolina". A colu~__e a loba, doadas a
BrasJ1a pela prefeitura de Roma, também foram
indicadas como símbolo de união pelo prefeito
SignoreUo, e~ seu discurso de abertura da cerimônia.
Cidade da Paz

Aparecido, que condecorou SignoreUo com a
Grande Ouz do Mérito e doou à .éiOO:de de Roma
uma cópia da escultura dos Dois C.Emdangos, obra de Bruno Giorgi e testemunho da
integração ítalo-brasileira, anunciou que Brasília
hospedará, entre abn1 e junho de 1987, a primeira
bienal de_ artes das Américas, "singular acontecimento cultural na" vida de nosso continente." Fazendo \lotos de que o serriiriárlO Rõma-Brasíla,
Tradição e Realidade de Duas Capitais dê bons
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resultados, o Governador <::onduiu seu discurso
afirmando que "Roma e Brasília são cidades de
paz. E o signo de perenidade romana a luz que

o caput idealizado na Nação emergente", O governado_r da capital brasileira recordou que ao
longo da história, o Brasil teve outras capitais Salva.do.r ~ Rio de Janeiro - que responderam
a exigências diferentes das atuais. Diante das. novas .exigências, assinalou: "O País iria repousar
a cabeça no centro de sua vasta superfície, alí
demarcando o pólo de convergência e irradiação
da alma brasileira."

3028 SeXfu-feira

indica à jovem metrópole o caminho de sua jornada na história, em nome da paz e da felicidade
dos povos".
O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves, recordou a história do
nascimento de Brasflia e de Roma e disse que

"através de Portugal e da Espanha, herdou a América Latina o majetoso legado da civilização romana. E o Bras~1 em tem sabido preservá-lo em dois
de seus pontos fundamentais: a Ungua e o Direito". Durante o seminário, estudiosos brasileiros

e italianos debateram os seguintes temas: ACidade Capital; Funções do Estado Moderno; Integração Nacional e Relações Internacionais; a cidade
monwnental: representação e mudança de signi-

ficados; a urbis e a civitas: tradições históricojurídicas e exigências sociais da organização urba-.

na.
Tribuna Bis, 13-12-85

TARSO DE CASTRO

"" Depois da visita que o José Aparecido lhe
fez, tenho certeza de que o Papa nunca mais será
o mesmo.
APAREODO MOSTRA
BRASÍLIA A ROMA
~ornai

de Brasilla, 13-12-86

AI:J discursar, ontem, no Palácio do Campidogllo, sede da Prefeitura de Roma, por ocasião da
instalação do seminário· de estudos qUe celebra
o Jubileu de Prata de BraSília, quando foram homenageados Oscar Niemeyer e L~çio CQSta, o
Governador José Apareddo afirmou que "o amor
de Roma corre nas veias de Brasnia''. Ressaltou
que o retomo de Lúdo CoSta e Niemeyer a Brasília
é sinal do tempo inaugurado pela Nova República
na cidade síntese do Brasil, ganha dimensão internacional. O Governador encerrou sua programação oficial ontem em Roma e segue para Paris,
de férias até o dia 19, quando retomará ao Distrito
Federal.
O presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, José Carlos Moreira Alves, o embaixador
do Brasil em Roma, Ramiro Saraiva Glierreiro,
o prefeito de Roma, Nicola Signorello - e outras
altas, autoridades assistiram a cerimônia, que foi
realizada no Capitólio, sede da PrefeitUra de Roma.
O gOvernador de Brasília recebeu das mãos de
Signorello o prêmio Roma-Brasilia Cidade de Paz,
que foi concedido ao arquiteto Oscar· Niemeyer
pela construção de Brasília. "Ao conferir este prêmio ao arquiteto Oscar Niemeyer, autor dos principais edificios de Brasília" - disse Aparecido,
ao receber o prêmio o Capitólio, ressalta, mais
uma vez o significado da capital de meu País,
como centro de convergência e irradiação".
Após assinalar que Roma e Brasília nasceram
no mesmo dia, 21 de abn1, "há quase 2.700 anoS
de distância uma da outra". Aparecido afirmou
que "Roma é o exemplo histórico de um .Pais
que não funda uma capital, pois é a capital que
funda uma nação''.Acrescentou que "Brasília tor~
nou realidade o desafio da edificação da capital
sonhada desde os primórdios na Nação. A dimensão continental e a necessidade de reorganização
demográfica inspiraram a busca permanente do
.Coração do território, local em que se assentaria

José Aparecido recordou que "a nova Capital
foi sUgerida pelos primeiros desbravadores do
sertão e imaginada pelos precursores da independência", e que "um filho da Itália, São João Basco,
profetizou que ali cresceria a capital do futuro
Brasil, a esperança de um mundo renovado. É
ele o padroeiro de Brasília". Sustentando que "a
obra foi plantada pela obstinação criadora do presidepte Juscelino Kubitschek". José aparecido recordou qUe "a Ermida de Dom Basco, em Brasflia, foi onde o presidente Tancredo Neves apareceu em público pela última vez, na tarde do dia
14 de março, Vindo a morrer no dia 21 de abril,
dia das nossas capitais e da morte de Tiradentes,
herói da liberdade no Brasil."
. Aparecido acrescentou que "na aurora da retomada democráti_ca, o J.ubileu de Brasília foi marcado pelo sacrifício do fundador da Nova República e só o equibbrio, a serenidade e a competência do presidente José Samey garantiram a
iiriPiantação do projeto político de reconstrução
nacional em curso na plena normalidade", após
assinalar os vínculos de latinidade entre a Itália
e o Brasil. O governador disse que "em frente
ao meu gabinete de trabalho, no Palácio do Buriti
está um súnbolo dessa união- a coluna romana
que sustenta a Loba Capitolina". A coluna e a
loba doadas a Brasl'lia pela Prefeitura de Roma,
também foram indicadas como símobolo de
união pelo prefeito Signoreno, em seu discurso
de abertura da cerimônia.
Aparecido, que cándecorou Signorello com a
Grande Cruz do Mérito de Brasília e doou à cidade
de Roma uma cópia da escultura dos "Dois Candangos~· obra de Bruno Giorgi e "testemunho da
integração ftalo-brasil~ira", anunciou que _Brasília
hospedará entre abril e junho de 1987, a Primeira
Trienal de Arte das Américas.
SURGEM NOVOS NOMES
NA BOLSA MINISTERIAL

André Gustavo
Jornal de Brasilla, 14-12-85

José Aparecido
Outra viagem que, além de seus objetivos espe
dficps, tem um alvo interno é a do governador
José Aparecido. Ele tem se mantido informado
da política brasiliense através de longos telefonemas dados na madrugada para o governador em
eXerddO, ·auy de Almeida. Mas seu secretário de
imprensa abastece os joniais e providencia fotos,
Cõn1o aquela em que o goveffiéidCr do. DF e dona
LeOnOr aparecem junto ao Papa. O efeito político
interno é multiplicado por diversas vezes neste
país onde a palavra de Sua Santidade jamais é
examinada com perspectiva e distanciamento crítico. A palavra do Papa encontra ressonância no
misticismo e na crencüce popular.

NoYêiTI.bró de -1987
BRAS!LIA TRAZ
O AMOR AROMA
Correio Brazlllense, 14-12-85

O berço do ocidente cOntinua s.endo Roma,
põr mais que tenha rivais. Outras ddades pOderão
talvez ter melhor arquitetura, siiilétrica e grandiosa, mas Roma permanece a Odade Eterna.
Sua grandeza vem mesmo desde antes de Cristo.
Leva Atenas aonde esta não chegou por suas
próprias forças. Roma é Roma. Não por acaso
se lê Amor, na inversão das suas Letras magnética.s
de simbolismo.
No zelo por sua herança, a mãe veneranda nunca esqueceu a remota filha tropical: diati.te do
Palácio Buriti campeia uma estátua da Loba amamentando ROmulo e Remo, no topo de uma colu~
na, à boa maneira dos monumentos romanos.
Agora o prefeito de Roma agracia o principa1
arquiteto de Brasma, Oscar Niemeyer, com um
prêmio que leva outro dos nomes da também
Cidade da Paz. O governador José ApareCido recebeu~o pessoa1mente.
São coisas acima do cotic:lian9 das lutas eSiêieis
e decepções. Um mOmento de espiritualidade e
meditação. Um italiano, e dos maiores, São João
Basco, sonhou Brasí1ia num êxtase,. Est.á aqui
lembrado, erri ermida bucólica à margem do lago.
E um [talo-brasileiro do nível artí.slico. de Bruno
Giorgt fez a escultura dos Doi.s Célrid<ili9os, tanto
quanto Ceschiatti fez os e~ngeliStãS da entrada
da Catedral e os anjos flutuando no seu teto,.sinais
perenes de presença do espírito.
Também Brasilia se tomou "ui"bis.. e "civitas",
base e projeção, matéria e alma ..Até aqui floresceu
a semente romana, nestes confins do Planalto
Central brasileiro. De lá vem a inspiração de etemi~
dade, seiva da carne.
Juscelino Kubitschek~ apesar do nome raro entre brasileiros, jamais esqueceu a latinidade. Fez
cursos de especialização em medicina, sua profissão inicial, em Paris. "Sempre visitava Lisboa e
Roma. Os laços romanos de Brasília vieram de~ e
os começos.
APAREODO DIZ
QUE BRAS!UA É
A ODADE DO FCITURO
Ao falar no Seminário em Roma,
governador. compara a capital
brasileifa às cidades
do terceiro milênlo
Correio BrazlHense, 14-12-85
Roma - O g6veril.ador JoSé APaTéddo e O
mfulstro José tãdcs Moreira Alves, presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF) abordaram ontein diferentes "aspectos.. 4.a questão urbana no
curso da história e da atualidade no Sem_inârio
Roma-Brasüia, Tradição e Realidade das duas Capitaís, no grande auditório da Universidade La Sapienza. Aparecido e Moreira Alves participaram
de todas as sessões do Seminário em Roma.
Q_ governador focalizou o processo de transplantação da cidade idealizada para o mUndo das
realidades, .falando sobre os problemas atuais de
BraSília e a retomada de sua fUnção de convergência democrática do Brasn. atando OsCar Niemeyer e o arquiteto Japonês ·íang, c que ·recentemente visitou o Distrito Federal, o governador colocou em debate a cidade__@ terceiro milênio
e a cidade invis[vel, para· prójétar o cbn<:.~ito -~e
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"cidade do futuro" que envolve Brasília, na discussão de sua qualidade ecológica.
O presidente do Supremo Tribunal abordou
aspectos jurídicos da vida urbana ao longo do

tempo, recorrendo ao direito romano a fim de
traçar perspectivas de ordenação das cidades.
Dário Sabbatucci, professor de História das Religiões da Universidade de Roma, falou sobre a

responsabilidade telúrica na- fundação das cidades, partindo do modelo romano para afirmar
que "a expansão urbana é urriifpe-rmanente busca
existencial marcada pela expansão da consciéncia

cívica".
O professor de Literatura Brasileira da Universidade da Tuscia, Silvano Peloso, s(tuou Brasília
como a "cidade do Sol" no novo mundo, no sen-

tido de estabelecer o itinerário que levou a capital
brasileira da utopia até a história.
Falando em italiano, Ernesto Silva, primeiro direter da Novacap, historiou as idéias sobre a construção de uma capita1 no interior do Brasil e, com
documentação audiovisual, levantou a saga da
fundação da cidade. Igualmente em italiano, o
padre José Vieira de Vasconcellos, diretor do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa, apresentou diversos dados sobre a vida e a obra de
Dom Bosco, a fim de analisar o sonho do sãnto
italiariO, que anteviu o sU.rgiinEmfu de uma graTlde
cidade entre os paralelos 15 e 20.
A intervenção de Luciana Stegagno-Picchio,
professora da Universidade de Roma, especialista
em Uteratura Brasileira, ensejou uma visão ampla
do processo cultural do País à época da construção e da mudança da capital, período em que
s_e projetaram a Bossa-Nova e o Concretismo.
O governador, que ao final do dia de trabalho
conversou ainda com os participantes do encontro, recebeu de Ludana Stegagno-Picchio novos
detalhes sobre o museu dedicado ao poeta Mun11o
Mendes, em Juiz de Fora, e as edições póstumas
do grande intelectual brasileiro, que viveu longos
anos em Roma. José Aparecido lembrou ao professor Perangelo Catalano, um dos organizadores
do Seminário, que CarlOS GOnieS, quando viveu
na (tália, deu o nome de ViU a Brasma à sua residência às margens do Lago de Corno, hoje um museu
municipal. Brasma, segundo o governador, vai celebrar, com várias reaJizaçõ_es musicais, o Ano
Carlos Gomes, em 1986, aSsinalando o centenário- da morte do compositor.

GOVERNADOR EM ROMA
SE MANTÉM NA UNHA
, Jornal de Brasília, 14-12-85

O governador interino, Guy de Almeida, revelou,
ontem, que o govenador José Aparecido está informado de tudo que passa, em Brasília "pois
além de se comunicar diariamente comigo recebe
uma sinopse." Acrescentou que, por telefone,
conversou ontem por mais de 30 minutos com
ele, oportunidade em que fez um relato sobre
algumas discidências no PMDB e explicou as dificuldades que as facções estão tendo dentro do
processo de_ escolha dos nomes que irão compor
a Comissão Executiva Nacional.
Ele está a par também dos grupos que se declaram favoráveis a sua orientação e do radicalismo
de alguns, acrescentou. Durante a conversa, Guy
de Almeida transmitiu a José Aparecido a posição
do comitê JK e do MR-8 que defendem uma
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discussão ampla e aberta, mas com o comando
do Governador. Aparecido já ficou sabendo das
críticas que Joselito Correia do comitê fez aos
comunistas e sua posição progressista, bem como a revelação do secretário-geral do PMDB DF, Fernando Tolentino, em defesa de uma composição de força que faça o PMDB ser fiel às
propostas defendidas por Tancredo Neves. Soube
também que o grupo conseiVador tem espaço
no PMDB e, até das cobranças do deputado Múcio
Athayde.
Em Roma
Ao participar, na capital italiana, do seminário
Roma-Brasília. Tradição e Realidade das duas Capitais, o governador do Distrito Federal, José Aparecido, falou sobre os problemas atuais de convergência democrática do País. José__ Aparecido e
o presidente do Supremo Tribunal Federai, José
Carlos Moreira Alves, estão participando de todas
as Sessões do seminário que se realiza no auditório da Universidade la Sapienza.
Moreira Alves falou sobre os aspectos jurídicos
da vida urbana ao longo do tempo e recorreu
ao direito romano para traçar as perspectivas de
ordenação das cidades. Fizeram também palestras o professor de História das Religiões da Universidade de Roma. Dá rio Sabbatucci, o professor
de Uteratura BrasiJeira da Universidade da Tusda,
Silvano Peloso, o primeiro diretor da Novacap,
Ernesto Silva e a especialista em literatura brasileira da Universidade de Roma, Luciana Stegagno
Picchio.

Lustosa se explica ao Buritl
O govemadoi' -interino Guy de Almeida revelou
ontem, que o ministro da Desburocratização, Paulo Lustosa, negou que tenha feito críticas ao GDF
sobre transporte funcloil.al por saber que o governo neste momento procede a minuciosos estudos
sobre este problema. "O que houve", esclareceu
Quy, reportando Conversa mantida, Pelo telefone,
corn o_Ministro. "foi que o Lustosa há oito meses
entregou ao governo de Costa Couto uma proPOSta ein- qUe defendeu o uso do sistema vigente
para- o transporte dos funcionárioS", conforme noticiou este jomaJ.
O ministro da Desburocratização, de acordo
com a conversa de ontem com o governador
Guy de Almeida enviou estudo sobre ônibus funcional ao governo provisório de Costa Couto "isto porque o governador Aparecido só assUitliu
no dia 9 de maio e o projeto do Ministro já havia
sido entregue", esclareceu Lustosa. Em telegrama de 15linhas, Lustosa comunicou ao Gover~
nadar interino que seu Ministério elogiou o desempenho e a experiência do GDF no equacionamento do transporte cole_tivo e sugeriu até que
tal experiência poderia ser incorporada pelo Governo Federal.
O ministro Lustosa disse ao governador subs-tituto Guy de Almeid~ que ao entregar os estudos
ao governO lilierino de Costa Couto não exigiu
nada e nem pediu urgência nas soluções do problema. O que ele quer é acabar com a burocracia
em defesa da sodedade e sua proposta vai de
encontro às necessidades do povo.
Ao faZer as declarações que o JBr publicou,
o ministro da Desburocratização não esclareceu
a qual Governador havia entregue o estudo.
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PIANO GERAL
A ira de Apareddo
O governador José Apareddo passa o final de
semana em _Paris, sem qualquer preocupação
com programas oficiais. Desde que seguiu para
Roma, segunda-feira passada, ele só mantém um
cantata diário com o seu substituto Guy de Almeida. Ontero de madrugada, o governador vohou
a acordar Guy para saber das novidades. Durante
o cdhtato telefônico, que durou mais de .30 rninutt?S. ~~r~~i.Q9 ~~rnC?nstrou insatisfação com duas
notldas: a de ameaça de greve dos servidores
públicos e a persistente briga interna do PMDB.

Jornal de Brasília, 14-12-85
As inscrições para concurso de criação do hino
da primeira Colônia de Férias da Nova RepúbUca
foram prorrogadas até a próxima terça-feira e podem ser feitas na escola de música, na avenida
L 2 SuJ, quadra 602. "'"'* Está circulando o volume
XXXIV, referente ao primeiro semestre de 1985,
da Legislação do Distrito Federal, publicaç_ão da
Procuradoria Geral do DF através de sua 4~ Subprocuradoria Geral.***
*** O Governo do Distrito Federal, a pedido
dos moradores, vai urbanizar a quadra 711 do
CruzeirO NoVo. """"'
. DEcALOGO

Fatos, personagens, bastidores
O Governo do Distrito Federal tomou nota das
dec_l_arações do ministro Paulo Lustosa, d.,. Desburocratização, sobre os ônibus que servem aos funcionários. O Ministro diz que mandou há oito meses expediente neste sentido. Mas, o GDF alega
não ter recebido nada. Aliás, Paulo Lustosa está
colecionando desafetos, nos úhimos dias. O mais
recente deles é o antigo grupo do Ministério da
Desburocratização, que não anda nada satisfeito
com as c(rticas neste setor feitas ao passado recente. A desburocratização do governo passado
e_ a Petrobrás de hoje.

UnB COMEMORA
SEUS24ANOS

O ministro Marco Maciel, da Educação, e o
govemador_interino, Guy de f.Jmeida, partldparão,
na próxi-ma terça-feira, no auditório Dois Candangos, da Universidade de Brasília, as 8:30h. de solenidade comemorativa do _249 aniversário da UnB.
O professor Ciro dos Anjos, um dos mais antigos
da UnB, fará palestra sobre a fundação da universidade.
POÚTICA
Tribuna Bis, 14·12-85

Roma - Ao participar, na capital italiana, do
Semínário Roma- Brasília, TractiçãO Realidade
das duas Capitais, o governador do Distrito Federal, José Aparecido, falou sobre os problemas
atuais da cidade e sua retoma_da como centro
de convegência democrática do País. José.Apareddo e o presidente do Supremo Tribunal Federal,
José Carlos Moreira Alves, estão participando de
todas as sessões do seminário que se realiza no
auditório da Universidade La Sapienza.
- Mciteira Alves falou sobre os aspectos jurídicos
da vida urbana ao longo do tempo e recorreu
ao Direito Romano para traçar as perspectivas
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de ordenação das cidades. Fizeram também paM

APARECIDO FAZ VISITA
AUNESCO

Sexta-feira

Jestras o professor de História das Religiões da

Universidade de Roma, Dário Sabbatucci, o professor de Uteratura Brasileira da Univel'$idade de

Tuscia, Silvano Peloso.
Jornal de Brasllla, 15-12-85

O Governador do Distrito federéU,_José Aparecido recebeu do Prefeito de Roma, Nicola_ Signorelia, o prêmio Roma-Brasília Cidade de Paz", concedido ao arquiteto Oscar Niemeyer pela constru-

ção da capital. O prêmio foi entregue durante
cerimônia de irmanação entre as duas capitais,
sede da Prefeitura de Roma.
Ao discursar na cerimônia, José Aparecido disse que "O Amor de Roma Corre nas Veias de
Brasília'' e que ao conferir o prêmfo a Oscar Níemeyer, autor dos principais edificlos da capital,
"O Cãrtfpidogglio ressalta, mais uma vez, o significado de Brasília como centro de convergência
e Irradiação". Assinalot~. que Roma e Brasília nasceram no mesmo dia, 21 de abril a quase 2.700
anos de distância uma da outra.
O Governador José_Aparecido e o Prefeito Nicola Slgnorello abriram ainda no Pa1áclo dQ_Carnpjdogglio o seminário "Roma- Brasma. Tradição
e Realidade das Duas Capitais", em comemoração ao jubileu de Prata da Capital Brasileira.
O primeiro a falar foi o Prefeito Nlcola SignoreUo
lembrando que quando Roma completava 2.713
anos de sua fundação, inaugurava-se a mais jovem capital do mundo latino.

APAREODOFNAOEB~l~
PARA ESPECIA!JSTAS EM ROMA

Estado de Minas Gerais, 15-12-85

- Ao participar ontem -do Seminário "RomaBrasília, Tradição e Realidade das Duas Capitais",
o Governador José Aparecido falou sobre os problemas atuais da cidade e sua retomada como
centro de convergência democrática do país. José
Aparecido e o presidente do Supremo Tribunal
Federal, José Carlos_ t<'\Qreira Alves, e_~_o partic;:ipando de tod~s as_ s_~_ssões dp Seminário que
se realiza no auditório da Universidade La Sapienza.
Moreira Alvez falou SPbre os aspectos jurídicos
da vida urbana ao longo do tempo e recorreu
ao Direito Romano para traçar as perspectivas
de ordenação das cidades. Fizeram também palestras o professor de História das Religiões da
·universida_de de Roma, Dado Sabbatucci, o professor de Literatura Brasileira da Universidade da
Tuscia, Silvano Pelos o, o primeiro diretor da Novacap, Ernesto Silva e a especialista em Literatura
Brasileira da Universidade de Roma, Luciana Stegagno Picchio.

Ao final do encontro, Aparecido conversou com
a professora Ludana _sobre o Museu de4icado
ao poeta Murilo Mendes _em Ju!J; de F_ora ~--as
edições póstumas do grande intelectual brasileiro
que viveu muitos anos em Roma. Ele lembrou
também Carlos Gomes, que quando viveu na Itália
deu o nome de "Vala Brasília" à sua residência,
hoje um museu municipal.

Estado de Minas Gerais, 18-12-85

Paris- O governador de Brasília, Jos_é_Aparecido chegou ontem cedo a Paris, onde hoje visitará a Unesço, em companhia do acadêmico Josué Montel\o, para organizar o encontro do Comitê do Património Mundial da Unesco em Brasília, em 86. O Comitê vai estudar o tombamento
de Brasília - um monumento contemporâneo,
o que é_ inédito.
''Essa discussão é da maior importância", disse
Aparecido. "Pela primeira vez se tombará um monUmerit6 <::oritemj)Orãneo, uma obra arquitetônica- grandiosa, reconhecida mundialmente". Em
sua opinião, essa decisão, se tomada,. dará uma
outra dimensão ao património mundial da Unesco, "i_ndu1ndo as referências fundamentats de
nosso tempo". José Aparecido, pelas discussões
a respeito que teve em Roma, com arquitetos,
urbanistas e professores universitários, está certo
de que a Unesco tombará Brasflia, abrindo uma
exceção, entre as obras da antigüidade, para uma
_contemporânea e modema.
Em Roma, quinta-feira, José Aparecido foi homenageado com um almoço, ao lado do presidente do S1F, Moreira Alves, pelo prefeito de Roma, Nicola Signorello, senador e ex-ministro do
Turismo da rtáfia. Em seu discurso, José Apare-cido convidou o prefeito de Roma para visitar
Brasma, no dia do aniversário das duas cidades,
21 de abril. "Afinal, Roma já teve mais de dois
mil e setecentos aniversárlos com seu prefeito,
e pode passar um sem ele agora", disse o governador de BrasOia. "Roma tem mais de 25 séculos,
é preciso conhecer Brasilia, que tem 25 anos".
O prefeito de Roma saudou José Aparecido, lembrando que ele, também ex-ministro, governo a
"cidade eterna", enquanto Aparecido governo a
mais_ bela e modema do mundo. Os dois desta-caram a impoltància da consolidação democrática, ''índole dos povos latinos". Estavam presentes o prefeito de Roma e seu vice, senadores,
professores universitários, advogados e diplomatas.
Além de Visitar a Unesco, em Paris, na segunda-feira o doverhador José Aparecido conhecerá
o poStO ceritral do Metrô de Paris,_ e será hom~na
geadci com- urri almoço no Banco Nacional de

Paris.
EM PARIS, UNESCO
ESTUDA TOMBA'IENTO
DEB~ILIA
Aparecido visita Comitê e elogia
decisão que pela primeira vez
chega a monumento contemporâneo

Correio llrazlllense, 15-Ú-85
l?aris - O governadOr José Aparecido chegou
ontem cedo a Paris, onde amanhã visitará a Unes-eo,.em companhia do acadêmico Josué Montello,
para organizar o encontro do Comitê do Património Mundial da Unesco em Brasília, em 86.
O comitê ~ estudar o tombamento de Brasília,
um monumento contemporâneo, o que é inédito.

Novembro de 1987
"Essa discussão é da mafQr importância", disse
Aparecido. "Pel_a primeira vez se tombarã um mantimento contemporâneo, uma obra afquitetônica gradiosa, reconhecida mundialmente". Em sua
opinião, essa decisão, se tomada, dará uma outra
dimensão ao património mundial da Unesco, "incluindo as referências fundamentais de_ nosso
te(Jlpo". José Ãparecido, pelas diScus_sõeS a respeito _cw_~ teve em Roma, ca:m _{lrquitetos, urbantstas e professores universitáiioS, esta certo de
que a Unesco tombará Brasma, abrinc:Io uma eXceção, entre as obras d~ antigüidade, para uma obra
contemporânea e modema.

Em Roma, anteontem, José Aparecido foi homenageado oom um almoço, ao lado do presidente do STF, Moreira Alves, pelo prefeito de Roma, Nicola Signorello, senador e ex-ininistro do
TuriSf!!Çl da Itália. Em seu discurso, José Aparecido cohvidou o prefeito de Roma para visitar
Brasília, no dia do aniversário das duas cidades,
21 de abril. "Afinal, Roma já teve mais de dois
mil e setecentos aniverSários
seU prefeito,
e pode passar um sem ele agora", disse o governador de Brasí1ia. "Roma tem mais de 25 sécUlos,
saudou José Aparecido, lembrando que ele, também ex-ministro, governa a cidade eterna, enquanto Aparecido governa a mais bela e modema
cápita.l do mundo. Os dots destacaram a imp-ortância da consolidação democrática, "índole dos
-pOVos -latiri6s". Estavam presentes o prefeito de
ROma e seu vice, senadores, professores universitártos, advogados e diplomatas.
Além de visitar a tlnesco, em Paris, amanhã,
o Governcidór José Aparecido irá ao pOsto centra1
do Metrô de Paris e será Pornenageado com um
almoço no Banco Nacional cte Par_is. Assunto: os
transportes nas grandes metropóles. q convite
foi feito em Brasília pelo adido comer~ial da Em- baixada da França no Brasil. José Apare~do foi
convidado também para participar, em abril, da
reunião da Associação Mundial das Grandes Metrópoles, que discutirá o tei'na "transportes nas
grandes metropóles", mas recusou por causa do
aniversáriO de Brasl\ia.

com

B~ÍUA PODE VIRAR PATRIMÓNIO

O Governador José Aparecido está em Pari~,
·onde vai visitar a Unesco, para organizar o encontro do Comitê do Patrimônio Mundial do .organismo em Brasília. Esse comitê deverá analisar
as chances do tombamento da_ capital federal,
que é urii:~monumento contemporâneo. Se for
aprovado, será um afto inédíto. Pelas conversas
que teve em Roma Aparecido está confiante na
-aprovação ~ Un~sco: _

PAINEL

Folha de S. Paulo, 15-12-85
Brasília património
A Unesco promoverá e~ Brasília, no próximo
ano, a reunião anua1 do património cultural contemporâneo.
A decisão foi comunicada ao Governador José
Aparecido, do Distrito Federat pelo diretor-geral
da Unesco, Amadeu MBow, em Paris.
Aparecido defende a id_éia de Brasília ser transformada em patrimóriio histórico da humanidade.

Novembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Somente ontem à tarde o governador substituto
rilarlteve um cantata telefónico com o Ggover~
Jornal de BrasOla, 17-12-85 nadar José Apareddo, que, além de anunciar sua
visita ao centro de operações do Metrô de Paris,
Não se descuidou o Governador José ApareM
·completamente modernizado, o informa sobre a
cido de Oliveira nesta viagem que faz à Europa
re_união com o di_retor-geral da Unesco. Mister
de manter cantatas com velhos amigos (na polítiMBow, que aceitou o _pedido do governador de
ca, no jornalismo e na cultural) inteirando-se para
fazer Brasí1ia, no próximo ano, sede da Reunião
depots transmitir a Samey sobre a _real imagem
do Património CultUral Contemporâneo. Pela prino Velho Mundo do Brasil de nossos cüas,
meirà vez, a valorização da ecologia e do urba~
nismo será discutida no âmbito da entidade nessa
ffAT(faJA
reunião que trará à capital brasileira especialistas
-do mundo inteiro.
por Marcone Formiga
Amanhã, Aparecido deixa Paris e v~a até Madri.
Colaboração Sophia Wain
Espera cõnseguir junto às autoridades espanho~
A BARBA DA MODA
_las a transferência da sede da União das Capitais
CoJTeio Brazlllense, 17-12-85 lbero~Amerlcanas para Brasília Guy de Almeida
O governador José Aparecido tratou ein Roma, disse mais, que durante _a conversa telefónica colocou o governador a par das questões adminisdo problema das duas crianças brasOeíras que
trativas, como a liberação pela Seplan, de Cr$
tenam sido adotadas ilegalmente por pais italianos. Pessoas que têm conversudo com ele "garan- 5 bilhões e 700 mil crUzeiros, recursos que serão
aplicados na Candangolândia ·e Vila Guarani, e
tem que ele encontrou umi!l soluç~o. J'fas ninmais Cr$ 10 bilhões para o projeto de Lúdo Costa
guém sabe ainda qual é.
da construção dos módulos na estrada PlanoPelo DOI, no começo- da noite de domiJ!go, Piloto Taguatinga, além de providências rotineio prefeito elêito de São Paulo falc;JU d~qui de Braras. informou também, sobre os recwsos libera~
sma com o GOvernador José Aparecido, que se
dos para a Polícia Militar.
encontrava em Paris.
O governador substituto Guy de Alrileida reafir.O governadOr ouviu e náo resPOndeu, prefe- mou que, a partir de janeiro, em caráter ~eri
rindo ignorar, a sugestão que lhe foi passada pela
mental, será lançado o sistema de Caixa Único
pessoa encarregada de fazer a ligação: Aparecido
no Transporte de massa. Achou precipitada a reavohar também de seu giro pela Europa com uma
ção popular na questão dos cortes no transporte
barba à moda .Jânio.
funcional.
Aparecido pediu que a pessoa passasse o tele- A idéia de Lúcio Costa merece reflexão. O
foné a Jânio, preferindo ignorar a sugestão.
governo estuda todas as alternativas. O Governador José Aparecido está. na Europa e traz em
sua bagagem vários estudos sobre o sistema de
Tribuna Bis, 17-12-85
implantação de metrôs. E preds_o conhecer o proA Unesco. através do seu diretor-geral, Amablema a fundo disse Guy, completando - seria
deu MBow, avisou ao Governador José Aparecido
leviano, da parte do governo adotar qualquer proque a reunião anuaJ do Comitê do Património
posta sem um amplo conhecimento da questão.
Mundial, em 1986, será realizada em Brasüia.
GDF ap61a mutlrão no Setor O

DARio MACEDO

França oTereCe
recursos à Aparecido
Jornal de Brasilla, 17-12-85

O Governador José Aparecido recebeu em Paris uma proposta de financiamento para a implantaçllo de um sistema de transporte coZetlvo com
tecnologia francesa após visitar, ontem, o metró
parisiense. Almoçou com a diretoria do Banco
Nacional de Paris e recebeu a proposta do diretor
de comércio Exterior, Jean Maillard.
O governador substituto, Guy de Almeida, ao
revelar o encontro dos banqueiros franceses com
o Governador José Aparecido, esclareceu que o
governo não toma nenhuma decisão sem levar
em conta os princípios estabelecidos na Administração pela Nova República: a transparência de
todos os projetas é ampla partlclpaçao da sociedade nas decisões.
Aparecido disse, durante o almoço com a diretoria do Banco Nacional de Paris, que sua viagem
é de observação e que, diante do interesse dos
franceses em transferir tecnologia ao Brasil, na
área de transporte de massa vai trazer as propostas que sereia examinadas pela Cõmissão de
Transportes Coletivos e discutidas com a comunidade.

---~ __9 governador interino Guy de Almeida deter- minou ontem ao adminístrador de Ceilândia, llton
Ferreira Mendes, um estudo visando a possibilidade de o GDF financiar Uma parte do material
-oe-Construção que- os "inquilínos de fundos de
quintal"--qUe r'ei:eberam lotes no setor O ne<:essitam para erguer suas casas.
O sistema de mutirão de~nvolvido nas cinco
quadras 'do SetOr O 16, 17, 18, 19, 20 deixou
cruy de A1meida impressioOado e entusiasmado
com o qUe viu, uni ·verdadeiro formigueiro humano trabalhando noite e dia com pá, picareta, enxa·
da, martelo, pregó e resto de material da demolição.
São mais de 6 mil lotes muitos ainda sendo
demarcados pelos topógrafos da Terracap nas
quadras 16, 17 e 20. Oitenta por cento dos lotes
da quadra 18 já foram entregues e da_ 19, mais
de 20. Oito ftSca!S t0inãn1 conta das áreas indican~
do os locais aos proprietários. A Novacap dá uma
força cedendo caminhões no transporte de mate~
rtal. Agora o Governador quer encontrar mecanismos_ que possam ajudar financeiramente adQuirindO cimento, areia, madeira, prego e repassar
aos que foram contemplados com lotes.
Dentro de 30 dias, todos as quadras estarão completas. O Governador José Apareddo antes de viajar
à Europa, recomendou que o próprio povo investi-
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gasse o critério de distribuição evitando que alguns

fossem contemplados com mais de um lote. Sabe-

se já, que a maioria recebeu um terreno após 1O
anos de espera. Mas tem gente com apenas 3 meses de inscrição recebendo lote.
APARECIDO TRAZ PARA BRAS[LJA
REUNIÃO DA UNESCO
Mo que vem entidade vai estudar
o tombamento da cidade
como património artístico contemporâneo
CoJTeio BrazlUense, 17-12-85
Paris - O GovetnadOr José Aparecido canse·
guiu em Paris uma grande vitória, trazendo para
cá, em 86, a reunião do Conselho do Património
Mundial da Unesco, que vai estudar especificamente o tombamento de Brasília - um património artístico contemporâneo - o que muda
totalmente o enfoque da discuSsão sobre o que
é um património que merece ser" tOmbifdo.
Adefmiç:ão da realização da reunião em Brasília
foi conseguida por José Aparecido durante _encontro, em Paris, com o diretor-geral da Unesco,
Amadeu MDow, O governador estava acompanhado do embaixador do Brasil na Unesco, o escritor Josué Montello. Segundo Apareddo "o mais
__ significativo é que a Unesco reconheceu a neces-sidade de s_e preservar o património contemporâneo, considerando que existe hoje uma nova
consciência de urbanismo e ecologia".
A preservação e valorização dos monumentos
cOntemporâneos - e Brasma é um dos m.::Yores
- é uma discussão que se dá, hoje, em todo
o mundo. Trazer para Brasilia a reunião do Comitê
do Património, portanto, com possibilidade de
que a cidade seja tombada como património contemporâneo, é realmente uma grande vitória.
Segundo o Governador essa questão já tinha
sido colocada por ele, quando Ministro da Cultura,
e depois já no Governo, pelo Ministro Aluísio Pimenta. Mas só agora se obteve da Onesco a confirmação da realização da reunião. "Ele me disse
expressamente que Brasília é reconhecida internacionalmente como uma obra singular, que deve
ser preservada como testemunho da criatMdade
e da competência artística de uma época", afir#
mau José Aparecido, referindo-se a Amadeu
~ow. O diretor~geral da Unesco lembrou, indu·
sive, que o arquiteto Oscar Niemeyer era um dos
principais conselheiros da Unesco, na área de ar·
quitetura.
Amadeu MDow converso_u ainda com José
Aparecido sobre o tombamento _de Congonhas
do Campo, em Minas Gerais - a terceira ddade
brasileira a ser considerada pela Unesco como
património da Humanidade. A luta pelo tombamento de Congonhas do Campo foi intciada por
J.osé Aparecido, quando Secretário da Cultura de
Minas, durante o Governo Tancredo Neves. As
outras duas cidades tombadas são Olinda, em
Pernambuco, e Ouro Preto, também em Minas.
Amadeu MDow garantiu a Aparecido que vlrã
a Brasília para a reunião, manifestando o desejo
de visitar São Luís, a terra do Presidente José
Samey, acompanhado de Josué Montello. Ele fez
a José Aparecido referência de sua recente visita
a Brasília quando ouviu do Presidente Samey um
discurso com "uma clara visão da realidade
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atual''. Para o diretor-geral da Unesco "o Governo

lecidos na administração pela Nova Repúbli_ca:

do Presidente José Samey, que ele vem acompanhando, tem a marca do equilíbrio e da firmeza

ã transparência de todos os projetas e a ampla

e é da maior lmportância para a reconstrução
deste grande País da América

Latin;::~".

o-dir:etor-

geral da Unesco recebe hoje outro visitante brasi-

leiro: o professor Cândido Mendes de Almeida.
FRANÇA FINANCIA REVOLUÇÃO NOS
TRANSPORTES DO DF

Correio BrazlUense, 17-12-85
APARECIDO TRAZ UNESCO
ABRASfUA

Brasília poderá ser tombada como património
artístico contemporâneo na reunião que o Conselho do Património MundJal da Unesco vai realizar
nesta capital no próximo ano. A vitória foi conse-

guida pelo governador José Aparecido que man-

teve encontro em Paris_ com o diretor-geral da
instituição. Amadeu M'Bow. A questão já havia
sido colocada por Aparecido junto à Unesco,
quando ainda ministro da Cultura. Mas s6 ne_sta
viagem é que se obteve a confirmação da reunião
do Comitê em Brasília, em 86_, Amandou M'Bow.
A questão já havia sido colocada por Aparecido
junto à Unesco, quando ainda ministro da Cultura.
Mas só nesta viagem é que se obteve confirmação
da reunião do Cólnitê em Brasilia, em 86.Ari1ã.dou
M'Bow disse que virá a esta cidade na oportu~
nidade e manifestou o -desejo de conhecer São
Luís, terra do presidente Samey. "O mais signifi~
cativo é que a Unesco reconheceu a necessidade
de se preservar o- património contemporaneo,
considerando que existe hoje uma nova consciência de urbanismo e ecologia", observou Apa~
reciclo. O governador interino, Ouy de Almeida,
informou que José Aparecido manteve ontem
uma série de cantatas com autoridades francesas,
visando "revolucionar" ó sistema de transporte
coletivo no Distrito Federal. A França poderá
transferir tecnologia e atê financiar os projetas
de transporte de massa. Páginas 15 e 17
Quando retornar da Europa, no próximo dia
22, o governador José Aparecido trará na baga~
gem uma série de propostas que poderão revolu~
cionar o sistema de transportes do Distrito Federal. Será a primeira grande mudança no setor
desde a inauguração de Brasll_i~. há 4,5 anos. Mecanismos ultrapassados, caros e contraproducentes como o da "mordomia funcional" deverão
mesmo ser extintos.
Ao prestar essas informações, o governador interino Guy de Almeida revelou que José Aparecido
manteve ontem, em Paris, uma série de contatos
com autoridades francesas ligadas ao transporte
coletivo. Além de demonstrar interesse em transferir tecnologia para melhorar o transporte de
massa em Brasília, os fra:n_ce_ses, através do Banco
Nacional de Paris, se comprometeram a financiar
projetas nessa área.
Transparência
O governador do DF, segundo Guy de Almeida,
agradeceu a contribuiçao ofe_rec.ida. e pediu que
os técnicos franceses ençaminhern propostas à
Comissão de Transporte'!> Coletivos que ele criou,
presidida pelo secretário de Governo, José CID-los
Mello. Aparecido explicou que não toma nenhuma
decisão sem levar em conta os princípios estabe~

participação da sociedade nas decisões.
Com isso,' elé deixou çlaro que as mudança.s
em estudo no setor, "para dar conforto, rapidez,
efi_ciênda e reduzir Q_ custo do tr~sporte" passarã_o pelo debate amplo da coletividade, a principal
interessada na questão e _maior conhecedora dos
problemas e das prioridades que lhe dizem res-peito.
Ontem, Aparecido visitou o céntro de operações do Metrô de Paris, que data de 1900 mas
foi completamente modernizado n_os últimos
anO.s..Ao me.io-dia, ele almoçou com a direção
do Banco Nacional de Paris, onde foi recebido
pelo dfretor éomercial Jean Maillard, que lhe asse~
gurou linha de crédito especial para finanCiamento de projetas na área de transporte coletivo.
Guy de Almeida confirmou também que José
Aparecido está analisando detidamente e submetendo a especialistas o documento entregue a
ele pelo urbanista Lúcio Costa Contendo uma sé~
rie de propostas para tomar eficiente e menos
oneroso o sistema de transporte do DF. Uma de~
- las prevê a extinção da chamada "mordomia fun~
ci6nal", pela qual centenas de ônibus ficam estacionados à disposição do funcionalismo público,
enquanto fãitam coletivos nas ruas e os passageiros curtem longas esperas nos pontos.
0- governador interino lamentou que alguns
empresários do setor tenham condenado a sugestão precipitadamente, pois a medida está apenas
em análise.
1

BRASIL PODE RESOLVER O
BOICOTE CONTRA UNESCO

Tribuna Bis, 18-12-85
PARIS - Bons ventos estão soprando para o
Brasil, é o que constata, do frio inverno europe_u,
o governador José Aparecido de Oliveira, ao ava~
liar o clima de confiança existente na Europa,
com relação ao governo do Presidente José Sar~
ney.
Para demonstrar essa realidade, o Governo da
Distrito Federal revelou que uma solução brasileira vem sendo considerada para a crise da
UNESCO. O Brasil já emerge como mediador
do impasse, pelo papel de equilíbrio que exerce
nas relações Norte-Sul.
O diretor-geral da entidade, o senegalês Amadou M'Bow, que é um amigo do Brasil, está ten~
tando vencer as dificuJdades, mas elas são amplas
e profundas. A saída, agora, da Inglaterra, eleva
para 35% o corte no orçamento da UNESCO,
ínicíado com a retirada dos Estados Unidos. É
um fato inédito na história das organizações internacionais e ameaça desestabilizar o diretor-geral,
segundo as informações recolhidas pelo governador José Aparecido nos meios diplomáticos
e jornalísticos da capital francesa.
Conftança no Brasil
A prova da repercussão da Nova República está
hoje em toda A imprensa internacional, com a
resistência,_ ~f!l ~ontevidéu, à proposta do secretário norte-americano Baker, vista Corno insufi~
dente diãnte de países como o nosso. Os europeus acompanham de perto a bUsc"a de soluções
reals e objetivas para a retomada do desenvolvimento brasileiro. Os próprios ba:nqueiros ex-

Novembro de 1987
pressam o desejo de ver o Plano Baker mais flexível e mais próximo da realidade económica da
América Latina.
"Senti nitida!nente ein Roma cÓntinuou Aparecido- e vejo confirmar-se em Paris que o empre~
sariado europeu tem consciência de nossa reabilitação económica, pois recebi propostas de finan~
dame!lto para projetes administrativos do Distrito
Federal, nos setores de saneamento básico e
transportes coletivos."
Segundo o governador, diplomatas, jornalistas
e políticos ampliam este quadro francamente fa~
VOrâVel ao Brasil, situando a serenidade do co~_
mando do Presidente JOsé Samey, na recons~
trução de nossa vida democrática ~orno base da
confiança da opinião internacional no relança~
rrient6-56Cio-econômito dõ País.
O- governador José Apareddo tem encontros
programados hoje, antes de sua viagem para Ma~
drid, com o secretário:geral do Partido Socialista,
Uonel Jospin, e com a prefeito de Paris, Jacques
Chirac. Ano passado, ao visitar Paris a convite
do ministro Jack Lang, da Cu1tura, José Aparecido
esteve demoradamente com Lionel Jospin, a
quem explicou _o projeto da Nova República, a
partir da c:hapa Tancredo Neves--José Samey.
JOSÉ APAREODO AVJSTA-SE
COM JACQUES CHIRAC: E
SEGUE DEPOIS PARA MADRI

Gazeta Mercantil,

18-12~85

-POr JoSé Antonio Séverõ-de Brasília
O governador de Brasíliã_ José AparecidO de
Oliveira, vai encontrar-se hoje, na França, com
o prefeito de Paris, Jacques Chi ra c, e com o secretário·geral do Partido Socialista Francês, Lionel
Jospin, logo em seguida, embarca para Madri.
Ontem, em Paris, o governador do Distrito Federal manteve cantatas no sentido de que a Brasil
seja o mediador da crise da UNESCO, organismo
das Nações Unidas para educação e cultura. Esse
organismo internacional está ameaçado de ficar
sem recursQS_ pela retirada dos Estados Unidos
e da Inglaterra, que acusam a UNESCO de hostilizar seus governos. Segundo um despacho de
Paris, distribuído em Brasília pelo Palácio do Burity, Aparecido se reuniu _com o -diretor-geral da
UNESCO, o s_en__egalês Arnadou M'Bow, para analisar as dificuldades do organismo.
Corte do orçamento
O corte de 35% do orçamento da UNESCO,
pela retirada da Inglaterra e dos Estados Unidos,
esta ameaçando desestabilizar o diretor-geral, o
que, segundo Aparecido, é um fato inédito na
história das organizações internacionais,
Aparec:ido revelou, ainda, que em contatos com
empresários europeus pôde avaliar o interesse
sobre a neya política econômica brasileir_a. ''Senti
nitidamente em Roma e vejo confirmar-se em
Paris que o empresariado europeu tem consciência de nossa reabilitação económica, pois recebi
propostas de financiamento para projetas administrativos no Distrito Federal, nos setores de sa~
neamento básico e transportes coletivos", disse
o governadOr.
Repercussão
Segundo Aparecido, ''a prova da repercussão
da Nova República está hoje (ontem) em toda
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a imprensa intemacional, com a resistência em
Montevidéu, a proposta do secretário norte-americano James Baker, vísta como insuficiente para
pafses como· o nosso. Os europeus acompanham
de perto a busca de soluções reais e objetivas
para a retomada do desenvolvimento brasileiro"
concluiu.

EUROPA DÁ MAIS

CRÉDITO A SARNEY
O goveffiador José Aparecido, que encerra hoje sua visita a Paris, constatOu o clima de confiança
no Gover~~o- do Pres_idente Samey existente na
Europa. "Bons ventos estão soprando para oBrasil". comentou, lembrando a posição do pais co-

mo mediador no conflito entre a Unesco e os
Estados Unidos e a Inglaterra, que se retiraram
recentemente da Organização, ameaçando de-sestabilizá-la. Além disso, Aparecido recebeu pro-

postas de financiamentos para projetes administrativos no DF, o que, segundo ele, mostra a certeza do empresariado europeu na reabilitação econômica do Pais. Hoje, antes de viajar para Madri,
o governador se encontra com o prefeito de Paris,
Jacques Chirac. Página 15
NOVA REPÚBUO\ GAN!iA

CREDIBIUDADE INTERNACIONAL
Constatação foi feita pelo governador
José Aparecido depois

Correio Brazlllense, 18-12-85
Paris - Bons ventos estão soprando para o
Brasil, é o que constata, do frio inverno europeu,
o governador J_osé Aparecido, ao avaliar o clima
de confiança existente na Europa, com relação
ao GOverno do presidente José Samey.
Para demonstrar essa realidade, o Governador
revelou que uma soluç:âo brasileira vem sendo
considerada para a crise da Unesco. O Brasi1 já
emerge como mediador do impasse, pelo papel
de equilíbrio que exerce nas relações Norte-Sul.
O diretor-gerar da entidade, o senegalês Amadou M'Bow, que é um amigo do Brasil, está tentando vencer as dificuldades, mas elas são amplas
e profundas. A saída, agora, da Inglaterra, eleva para
35 por cento o corte no orçamento da Unesco,
que começou com ã retirada dos Estados Unídos.
E um fato inéditO na história das organizações internacionais e ameaça desestabilizar o diretor-geral,
segundo infonnou a governador José Aparecido
depois _de conversar com diplomatas e jornalistas
na capital francesa.
Confianç:a no Brasil
A prova da repercussão da Nova República está
hoje em toda a imprensa internacional, com a
resistência, em Montevidéu, à proposta do secretário do tesouro norte-americano, JameS Baker,
vista como insuficiente diante de paises como
o Brasil. Os europeus acompanham de perto a
busca de soluções reais e objetivas para a retQ..mada do desenvolvimento brasileiro. Os próprios
banqueiros expressam o desejo c!e ver o plano
Baker mais flexfveJ e próximo da realidade econê>:-_
mica da América Latina.
-Senti nitidamente em Roma - continuou
José Aparecido, e vejo confumar-se em Paris que
o empresário europeu tem consciência de nossa
reabilitação económica, pois recebi propostas d~
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financiamento para projetes administrativos do
Distríto Pederal, nos setores do saneamento básico e transportes coletivos.
_
SeQ-undo o governador, diplomatas, jornalistas
e políticos ampliam este quadro francamente favorável ao Brasil, situando a serenidade do comando do presidente José Samey na reconstruç~o da vida democrática brasileira como base
da conficmça da opinião internacional no relançamento sócio-económico do País.

JOspin e Chirac
O governador José Aparecido tem encontros
programados hoje, antes de sua viagem para Madri, com ó secretário-geral do Partido SociaJista,
Lionel Jospin, e com o prefeito de Paris, Jacques
Chirac. No ano passado, ao visitar Paris a conVite
do ministro da Cultura, Jack Lang, José Apareddo esteve demoradamente com Uonel Jospin,
a quem explicou o projeto da Nova República,
a partir da chapa Tancredo Neves -José Samey.
Madri homenageia Aparecido
Paris - o governador José Aparecido segue
hoje para Madri, onde será recebido pelo Protocolo de Relaciones lntemacíonales e será hornetlàgeado, à noite com um jantar oferecido pela
prefeitura da capital espanhola, amanhã pela manhã, o governador será recebido em audiência
pOr Eririques Tiemo Galván, Alcade de Madri. Per~
sonalidade de peso politico na Espanha. Tieriio
Galván é o presidente nacionaJ do Partido Soctali!ita_Operario Espanhol, (PSOE) que é o partido
do governo. Entre os vários temas da pauta da
audiência, está a União das Capitais ibero-americanas, da qual o prereito madrilenho é presidente. É uma entidade importante, que congrega
todas as capitais ibero-americanas, promovendo
sua integração cultura], troca de experiências administrativas e a discussão de problemas sociais.
O Brasil participa da União, só que através do
Rio de Janeiro, apesar dessa cidade ter deixado
de ser, h.!í 25 anos, a capital do País.
De Madri, José Aparecido segu~ para Lisboa,
onde manterá vários contatos com o-governo português, do qual é convidado, voltando para o Brasil no dia 23.
Tombamento
de Brasília

Conelo BrazWense, 18-12-85
Por efeito de gestões desenvolvidas pelo governador José Aparecido de Oliveira, o Conselho de
Património Mundial da Unesco vai realizar em Brasma sua reunião programada para 1986.-Abre-se,
em conseqüência, a possibilidade de o órgão promover cnombamento de BraSJ1ia como património artístico mundial. TaJ acontecimento liberarepercussões em vários seritidos. Mas_ o primeíro,
seguramente, será a mudança_ de conceito no
tratamento da questão, desde que, até agora, a
Unesco .,s-6 aplicou o tombamento para patrimónios considerados relíquias históricas.
Brasílié) poderá, assim, transformar-se no primeirQ sítio do urbanismo contemporâneo a ser
preservado pelo tombamento da Unesco. A reformulação do critério deverá servir, uma vez praticada aquí em Brasifia, para preservar outros monumentos arquitetônicos modernos em várias
partes do mundo.
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Sob o ponto de vista do interesse urbanfstlco,
o tombamento funcionará como bloqueio intransponivel às tentativas futureis de alterar a disposição
urbana do Plano Piloto ou mudar_ o perfil de suas
edificações. É. preciso lembrar que essas tentações existem já hoje sob formas latentes, principalmente por parte de certos setores ligados à
especulação imobiliária.
_ _
_
Caso a iniciativa do governador José Aparecido
alcance os seus objetivos, por força de eventual
decisão do Conselho da Une_sco de tombar Brasílta, a Capital da República seguramente respirará
aliviada. E a sua população, sempre dosa do valor
artístíc_o-cultural do traçado urbanístico da cidade
e da concepçao arquitetõnica de seus edificios,
terá mais uma razão para ajudá-la a livrar-se da
ação de depredadores e inimigos da ecologia.
A consciência sobre os valores culturais sempre
induz comportamentos socialmente ajustados e
ações solidárias aos sentimentos prese:vacionistas.

KATUCHA
por Marcone Formiga

Colaboração Sophia Wainer

CotTelo Brazlllense, 18-12-85
O gOvernador do Distrito Federal, deputado José Aparecido de Oliveira, foi homenageado ontem, ein Paris, corri j~mtãr oferecido pelos correspondentes estrangeiros, na casa do jornalista brasileirç Reali Júnior. A."i Cunha e Edilson Cid Varela,
do CoiTeiO, que também se enc.;ontram em Paris,
estavam presentes. Brindando o apreço de Aparecido pelas coisas da cultura, também participaram
o musicólogo e professor Marcel Phillippot e sua
esposa, a pianista brasileira Ana Stella Schic,
maior intérprete da obra de Villa;-Lobos.
8r<lSI1ia tombada?

Jornal de Brasília, 19-12-85
• O sonho do governador José Aparecido é ver
o tombamento de Brasília como património cultural da humanidade e para isso-obteve da Unesco,
em sua passagem por Paris, que a reunião de
1986 do- COmitê do Património Cultural, fosse
realizada aqui.
• Em Paris o Governador ganhou um almoço
na residência do embaixador brasileiro Antonio
Correia do ~go. Zé Aparecido se fazia acompanhar do grande amigo Josué Montello, hoje em~
baixador do Brasil junto aquele organismo inter~
nacional.

APARECIDO SE REÚNE HOJE
COM O PREFEITO DE MADRI
CorreJo Brazlliense, 19-12-85
Madri- O govelnaâOr José Aparecido chegou
ontem a esta capital, onde manterá hoje irnpor~
tante encontro com o alcaide (prefeito) local. Hen~
rique Galvan, e solicitará que Brasília st;ja induída
entre as capitais que formam o Grupo Ibero-Americano.
Aparecido foi convidado pelo governador e-spanhol para esta visita e conta com o apoio para
que Brasília faça parte do fechado grupo de capitais do qual no Brasil, apenas o Rio de Janeiro
participa.
Ele já visito.u Roma e Paris, acompanhado do
arquiteto Oscar Niemeyer, que foi homenageadc
pelos europeus por seus SerViços à -arquitetura
mundial.
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APAREODO EM PARIS

COLUNA DO CASTELLO
NOVA DIMENSÃO DE BRAS(LIA

tv.rlson Frade
Estado de MinasSexta-feira, 20 de dezembro de 1985

O governador José Aparecido, de Brasília, foi
homenageado em Paris, com um jantar oferecido

pelos correspondentes estrangeiros na casa do
jornalista brasileiro Real i Júnior. Ary Cunha e Edilsan Cid Varela,_ do Correio Brazlliense, que tam-

bém estão em Paris, estiveram presentes. Brindando o apreço de Aparecido pelas coisas da
Cultura. também participaram o musicólogo e
professor Marcel Phillippot e sua mulher, a pianista brasileira Ana Stela Schic, a maior intérprete
da obra de Villa-Lobos. Um sarau de grande estilo

em que a cultura e a política foram servidas em

porções generosas.
FORTE CONTROLE DE
GARCIA EM MINAS
Tendo passado a1guns dias em Belo Horizonte
em contatos políticos, o ministro Thal~s Ramal_!'lo,
que somente em fevereiro se empossará_ rio Tribunal de Contas da União, voltou Impressionado
com a desenvoltura com que o governador H~li'?
Garcia está exercendo seu comando político em
Minas e com a confiança por ele demonstrada
nos resultados da próxima eleiçã_o. O governador,
que lidera sem contrast~ a política do seu Estado,
confia não só na eleição do seu sucessor como
de uma bancada de quarenta deputados federais,
mais de dois terços da _representaç_ã_Q mineira.
A autoconfiança_ do Sr. Hélio O.;~.rcia.. n~ avaliação do Sr. Thc!Ies Ramalho, está carente ~penas
de projeção nacional que lhe abra em Brasília
o espaço adequado a influir na medida da sua
llderança regional. O governador deverá Vir à ~api
tai na próxima semana, para cantatas com o presidente da República e outras personalidades. Ele
não parece preocupado com a projeção do seu
prestigio fora de Minas por entender que a importância do seu Estado tornará inevitável a presença
dos seus dirigentes nas soluções de problemas
políticos nacionais quando _elas tiverem de ser
tomadas.

O Sr. Hélio Garcia aparentemente não [em candidato preferencial a governador, E:mbora $eja
previsível que resistirá à candidatura do _senador
Itamar Franco e à do prefeito de Cõhtagem. Como
a maioria dos políticos mineiros, o Sr. Hélio Garcia
não percebeu as razõe.s profundas da atitude do
governador de Brasília, Sr. José Apareddo, afastando-se da política do seu Estado predsamente
quando poderia ser uma s_oluçãq_iroportante para
a sucessão mineira.
O ministro Thales Ram;!!lho, que conversou
igualmente com alguns secretários do Governo,
está convenddo de que a administração do Sr.
Hélio Garcia é operosa e se estende por todo
o território mineiro, o que assegura à sua liderança
urna continuidade no tempo independentemente
da posição que vier a assumir, ou não, no próximo
ano. Além do senador Itamar Franco, são candidatos ao governo mineiro o presidente da Assembléia, Sr. Dalton Canabrava, e os Srs. Newton Cardoso, Pimenta da Veiga e Ron<"Jn ntn MM ..,,.,..
nenhum deles ..... tl"''"'iilad·:u •lJdtütt··>tn' ólli<:.lti
qualquer preferência.

GILBERTO AMAli\41.

Jomal do BrasU, 20-12-SS
De Madri_, _o governador José Aparecido de Oli- _
veira l::onta dos êxitos dos seus cantatas com
personalidades da alta administração e da política
da Itália, da França e da Espanha. Neste país,
- ele visitou ontem o_Sr. Enrico Tierio Galvan, jürista
e filósofo, que preside a União Mundial das Capi- ·
tais [bera-Americanas. Por iniciativa dele, Brasma
será proposta como novo membro da União, à
qü-at]a pertence o Rio. Numa das duas cidades
se rea6zará a próxima reunião dos dirigentes dessas capitais. Para o professor de Salamanca, Brasília, "contemporânea do terceiro milênio", é o
loca] adequado para a experiência de vincular a
vida humana às cidades. Preocupa-o a situação
de Manágua. cidade a ser reconstruída mediante
uma cooperação internacional da União. Ele sabe
tudo sobre Brasília e Niemeyer.
O governador comunicou-se por telefone com
o pre~idente, que lhe encomendou de Madri e
de Usboa as novidades literárias, iilcli.i.Sive de literatura política. Aparecido volta segunda-ferra.
BRASÍUA É CONVIDADA
A COMPOR UCCI
CorreJo Brazlllense, 20-12~85

Madri - O prefeito d_e Madri, Henrique Tiemo
Galvan, fez Um convite ontem ao governador José
Aparecido, que se encontra em visita à Espanha,
para que Brasília integre a União das CidadesCapitais Ibero-Americanas- OCC!, entidade que
preside desde 198L O convite foi feito durante
encontro mantido na prefeitura da capital espanhola, Galvan disse a Aparecido que na reunião
prevista para fevereiro deverá ser oficializado o
ingresso da capital brasileira na organização.
A presença de Brasíliiit na UCCI, segundo José
Aparecido, significa a contnbuição dos brasilienses na reflexão sobre o novo tempo, permitindo
definir novos caminhos nesta hora de grandes
transformações. O Governador sugeriu ao prefeito de Madri para que a entidade, na reunião
de fevereiro, examine proposta para que o próximo encorttro seja rea1izado em BritsíJia.
Durante o encontro, Aparecido e Galvan conversaram sobre temas Ugados a vida das cidades
como a humanização, a-valorização da vida cultural, despoluição e aprimoramento da qualidade
urbana, José Aparecido lembrou que Brasma superou em muíto às previsõ_e_s _demográficas iniciais, e hoje, com mais de um milhão e 600 mil
hab1~nies, apresenta eJem::o variado de problemas: o que faz o Governe_> e a população repensare!Jl o presente e õ futufo aa cidade.
Sempre acompanhado do embaixador brasileiro João Carlos Fragoso, o governador do Distrito Federal visitou ainda o Centro Cultural do
Conde Puque, que a prefeitura de Madri está instalando no edifício das antigas cavalarias reais. EJe
visitou também na prefeitura a gerência de urba-;"'"'"'v ';o(<
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zanare$ e recuperar várias áreas da cidade.

CorTelo Brazlllense, 20-12-85

O governador JÕsé Aparecido de Oliveira chega
hoje a Lisboa atendendo a um convite que lhe
foi formulado pelo governo português através do
embaixador Adriano de CaJValho, em visita oficial
domingo. Ele será recebido pelo presidente Antonio Ramalho Eanes, pélo primeiro~ ministro Anibal
Cavaco Silva e peJo prefeito de Lisboa, Eng. Nuno
Abecassis.
BRASÍUA SE UNE A
UCO NA ESPANHA

Tribuna Bis, 20-12-85
Madri - O prefeito de Madri, Henrique Tlerno
Galvan, fez um convite ao governador do Distrlto
Federa], José Aparecido, que se encontra em visita a E;spanha, para que Brasília integre a União
das Cidades-Capitais Ibero-Americanas Uctl, entidade que preside desde 1981. O convite foi feito
durante encontro .mantido na prefeitura da capital
espanhola: GãlVan disse a Aparecido que na reunião prevista para fevereiro deverá ser oficiaJizado
o in9ressõ da capital brasileira na organização.
A presença de Brasília na U_ÇCI, segundo José
Apare~ido, significa a contribuição dos brasilien~
ses na reflt~xãó -sObre O novo tempo, permitindo
definir novos c_arninhos hora de _grandes transformações. O governador Sl,lgeriu a,o preftHto de Madri para que a entidade, na reunião. de fevereiro,
examine proposta para que o próximo encontro
seja realizado em Brasília.
Durante encontro, Aparecido e Oalvan conversaram sobre temas _l_igados à vida das cidades
como a humanização, a valorização da vida cultu-:
ral, despoluição e aprimoramento da qualidade
urbana. Aparecido lembrou que_Brasília_superou
em muito as previsões demográfic~s iniciais e
hoje com mais de _um milhão e seiscentos mil
habitantes, apresenta elenco variado de problemas.

MADRI FAZ ALIANÇA
COMBRASÍUA

Jornal de Brasilla,

20~ 12-85

O prefeito de Madri, Henrique Tiemo Galvan,
disse, ontem, ao governador José Aparecido, num
encontro i_nforma1 em seu gabinete, que a capital
da Espanha tem problemas semelhantes ao Distrito Federal e que por uma coincidência estão
recebendo o mesmo tratamento que o_ governa- _
dor do DF pratica para resolver questões de maior
peso e repercussão social, como poluição, e aprimoramento da qualidade da vida urbana.
O governador brasileiro ressaltou que eles tinham o mesmo ·compromisso hiStórico de fidelidade a idea1 democrático e que se acham, na
atua1idade, diante do desafio das cidades metropolitanas, na aurora do terce' iro ffiüêril9. ACe'ntuou que Brasília, com seüS 25 anos, apresenta um
••--!"':l;: (!:~ f'!Dl'!l('l'l'l<lS, ("ldgi'lcl':> ') "~P€
HI\0 permanente cit: ;;eu::. yestvres e â pdrtlcipaçiio
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ampla de toda a socie_dade.
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Novembro de 1987
O prefeito de Madri recordou a visita do presidente Tancredo Neves a Espanha e enfatizou a
repercussão positiva junto a opinião internacional
da competência do presidente José Samey na
construção da Nova República brasileira

Dom Henrique -Tiemo Galvan, que é o presidente de honra do Partido Socialista Operário Es-

panhol, PSOE, do primeiro-ministro Felipe Gonzalez, preside, também, desde 1981 a União das
Cidades Capitais Ibero-Americanas UCO. Convidando Brasília para fazer parte da entidade, ele

disse ao governador José Aparecido, que, na reunião prevista para fevereiro, deverá ser oficializado

o ingresso da capital brasiJe[ra, que irá redimen@onar as perspectivas da organização.
Nesse sentido, o governador disse a Dom Henrique que a reunião deve examinar, também, a

proposta de que o próximo encontro da uca
aconteça em Brasília
Frisou que Brasília, símbolo -da renovação do
urbanismo no século XX, é por definição a cidade
do terceiro milênio, do qual já somos contemporâneos.
EANES ELbGIA
ATUAçAO Dc$1\RNEY

Ministros e artistas também
homenageiam Aparecido em Lisboa
Correio BrazUiense, 21-12-85"
üsboa - "O ato de equílibrio praticado pelo
presidente José Samey é excepcional, porque se
trata de equilibrio dinâmico e não estático", disse
ontem_o presidente de Portugal, Rama1ho Eanes,
ao governador José Aparecido, que afinnou ter
ido "levar o abraço fraternal e estreito_ de Samey
a Portugal no momento em que o país entra na
Comunidade Económica Européia".
O presidente Eanes disse considerar Samey
"um político de qualidades extraordinárias pois
se fez depositário das exaltadas esperanças dos
brasileiros, num momento de singulares dificuldades para o País, agravados pela morte do presidente_Tancredo Neves".
O gQvemador José Apare_cido chegou ontem
a Usboa para uma visita oficial de três dias afirmando que "brasileiro quando volta a Lisboa é
para se reencontrar com a matriz". Ele informou
que assinará um protocolo durante cerimônia na
Câmara de Lisboa que tomará as capitais brasileira e portuguesa cidades geminadas.
José Aparecido_disse que Eanes reconhece que
"nossas dificuldades, as de Portugal e as do Brasil,
não se resolvem a tempo breve, mas antecipam
soluções, na medida que ambos- os países retomaram o caminho da reconstrução nacional e
da democracia".
O presidente Ramalho Eanes reCordOu s_ua primeira visita oficial ao Brasil, em 1978, quando
conheceu José Aparecido através de um amtgo
comum, que se achava no Rio de Janeiro: Raul
Solnado. O presidente lembrou ao governado•
de Brasília ter contado com sua colaboração na·
quele momento, quando levava aos brasileiros
sua mensagem de fé na via democrática, José
Aparecido convidou o presidente de Portugal a
visitar Brasília e ficar na Granja de Águas aaras,
quando deixar a chefia de Estado, no início do
próximo ano, e Ramalho Eanes aceitou o convite.
Eles conversaram em seguida sobre as eleições
de novembro em Brasília e a atualidade de vida

Sexta-feira
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pública portuguesa, onde o pleito presidencial co~
meça no proximo dia 6 de janeiro.
Intensa programaçáo foi cumprida ontem em
Lisboa pelo governador de Brasília. No Palácio
das Necessidades, ele se avistou com o ministro
dos Negócios Estrangeiros, Pedro Pires de Miran~
da, e foi homenageado~ COfT! um aJmos:o._ pelo
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e_ da Cooperação, Eduardo de Azevedo Soares,
l'articiparam do almoço a atriz Tônia Carreiro,
o atar Raul Se/nado e os escritores portugueses
Antonio Alçada Batista e Gaspar Simões e o brasi~
leiro João Condé.
Em seguida, o governador foi recebido oficialmente na Câmara Municipal de Lisboa pelo seu
Presidente. Nuno Abecassis, que acaba de ser
reeleito com votação altamente expressiva. Nuno
Abecassis é o vice-presidente da União das Cidades-Capitais Ibero-americanas, que tem na presidência o prefeito de Madri, Dom Enrique Ti~mo
Gafvan. Nuno Abecassis saudou o governador Jo-sé Aparecido com um discurso no salão nobre
da Câmara dizendo do empenho da UCCI em
ter o Distrito Federal brasileiro integrando a entidade. Ressaltou o significado de Brasília para o
urbanismo e arquitetura de nosso tempo e analteceu o lado humanista da personalidade política
de José Aparecido.
Ao agradecer as homenagens da Cámara de
Lisboa, exatamente no local onde, 5 de outubro
- de--rg~-;se,_prOcla.inOu a República Portuguesa,
o goVem:_ãdcirexaitoU o reencontro de Portugal
e Brasil nos caminhos da democracia. Falou em
segulda ·soore -o paper da capital do futuro e o
significado de Lisboa no mundo latino e na União
das Odades-Capitais Ibero-americanas {UCO).
Da Câmara Municfpal José Aparecido se dirigiu
ao Pâlacio de São Bento, a fim de se entrevistar
com o piimetio-n1iriistro Anibal Cavaco Silva. A
noite, por telefone, o governador José Aparecido
teve um cantata com o ex~ primeiro ministro Mario
Soares. Hoje pela manhã; Aparecido recebe no •
Hotel Ritz a visita do ex-pfemir português.
APAREQDO TAAZ ELOGIOS

CorreJo BrazUJense, 21-12-85
O governador José Aparecido (foto) foi recebido ontem em audiência pelo presidente Ramalho Eanes, em Lisboa, onde deverá ficar por três
-dias e assinar protocolo tornando a capital portuguesa irmã de Brasília. O presidente Eanes disse
que "o ato de equilibrio prat1Cãao pelo presidente
Samey é excepcional, porque se trata de equilíbrio
dinâmico e n11o estático" e elogiou a atuação de
Sarney, "um político de qualidades extraordinárias". ApareciQo disse que Eanes reconhece que
"nossas dificuldades não se resolvem_ em tempo
breve. mas antecipam soluções na medida em
que ambos os países retomaram o caminho da
reconstrução nacional" e saudou_ a entrada de
Portugal para a Comunidade Econômica Européia. Hoje ele recebe a visita do ex-premier Mário
Soares. Página 13.
KI!TaCHA
por Marcone Formiga Colaboração Sophia Wai-

ner
MERECIDO REP"OOSO DO GUERREIRO

C:Q.n-eio Brazlliense, 21 ~ 12-85
Apesar de estãr previsto para o dia 23 o regresso
do governador José Aparecido de sua viagem
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a Europa é passivei que ele não reassuma o cargo
na segunda-feira. O governador, que cumpriu um
intenso roteiro de compromissos oficiais em Roma, Paris, Madri e Usboa, vai desembarcar cansado,
Por isso mesmo é muito provável que ele só
retome suas atividades normais no Pálacio do
Buriti entre os dias 27 e 28, permanecendo no
cargo Q governador-interino, Guy de Almeida.
Não será surpresa nenhuma que Aparecido termine optando em passar o Natal com sua mãe,
em Belo Horizonte, preservando uma tradição familiar - além de aproveitar para descansar de
sua maratona internacional.
HUMOR DE APARECIDO CONTAGIA

Depois- de lazer o sisudo primeiro-ministro
Zhao Ziyang explodir em uma gargalhada, diante
a audiência que os dois tiveram há pouco mais
de um mês, o governador José Aparecido conseguiu ontem fazer o presidente português Ramalho
Eanes, que tem a fama de nunca sorrir, também
explodir em uma gargalhada.
Ninguém sabe o que Apareddo falou para
Ziyang ou para Eanes, mas o certo é ·que tem
um segredo para quebrar o gelo protocolar.
APARECIDO NÃO DISPUTARIA

O primeiro impacto dos erros táticos do Governo Federal, no combate a inflação ou na demora
no cumprimento de suas promessas sociais, é
sentido pela população do Dístrito Federal, que
convive, como massa de apoio administrativo,
tem as esperanças de mudanças que tardam e,
muitas das vezes, falham. Essa população tende
a expressar seu desencanto nas eleições, e seu
voto~ em novembro de 1984, deverá merecer uma
leitura não convencional, como fruto de um protesto incubado ao longo dos 25 anos de BraSJ1ia.
O governador _José Aparecido de Oliveira, por
conta desse fenômeno, terá que decidir desde
Jogo se vai arrostar as conseqüências de enfrentar
uma eleição para o Senado, lutando pelo voto
de uma massa metropolitana cujo inconsdente
coletivo é indecifrável, ou se parte para a figura
histórica de um magistrado da primeira eleição
da Capital Federal.
Pessoas mais experimentadas no trato eleitoral
Aparecido, de longa data homem
acreditam
público que conhece uma eleição, não vai arriscar
sua carreira num pleito cujo eleitor é um povo
sem voz, mantido à margem do processo pelo
autoritarismo que desejava tornar essa capital
uma cidadela intocável de privilégios e mordo-.
mias.
Por quem esse eleitor vai se inclinar, já que
os líderes, e seus candidatos embutidos no PDS,
não mais estão em cena? É presumível que o
PMDB receba frontalmente o julgamento das urnas, pelo que a Nova República não fez, e muito
prometeu sem cumprir.
Não teria o governador, da mesma forma, supe~
rado suas divergências com o donatário dos sentimentos frustados dessa popu1ação de párias so-ciais que se estende pelas cidades-satélites de
Brasília. O deputado Múclo Athayde, na verdade,
parece encarnar o espiríto das massas ofendidas
e humilhadas por todos esses anos de ~rtifi~ia
lismo ·administrativo. O Plano Piloto dispõe de
apenas 20% (por cento) dos eleitores do Distrito

que
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Federal, e mesmo nele, o governador não encontra uma base tão sólida de apoio para seu suporte.
RAMALHO E CAVACO RECEBEM APÀRECIDO

o Governador exaltou _o reencontro de Portugal
e Brasil_nos caminhos d<J democracia. Falou em
SegUida scibré o papel da c:apital do futuro e o
siQnifícádo de Usboa no mundo latino e na ~nião
das Ctdades-Capitais Ibero-americanas.
na Câmara Municipal, Aparecido se dirigiu ao
Palácio de São Bento, a fim de se entrevistar com
o primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva. A noite,
por telefone, o governador José Aparecido teve
um cantata com o ex~primeiro ministro Mario
Soares.

Sexta-feira

Jornal de

Brasília~

21Ml2-85

"O .ato de equilíbrio praticado pelo
presidente José Samey é excepcional porque se
trata de equilíbrio dinâmico e não estátk:o", disse
o presidente da República de Portugal ao governador José Aparecido de Oliveira, durante a audiência de uma hora, ao final da tarde de_ontem,
no Pálado de Belém. O presidente Ramalho- Eanes considera o presidente José Samey "um políüsboa -

-APAREODO UGA DO RIO

tico de qualidades extraordinárias, pois se fez depositário das exaltadas esperanças dos brasileiros,

Correio BrazlUense, 24-12-85

num momento de singulares dificuJdades para
o País, agravadas pela morte do presidente Tan-

O governador José Apafecido de Oliveira, em

cred.o Neves".
O governadOr José Aparecido frisou Que Eanes
reconhece que "nossas dificuldades, as de Portugal e as do Brasil, n_ão se res_olvem a tempo breve,
mas antecipam soluções, na medida que ambos
os países retomaram o caminho da reconstrução
nacional e da democracia",
Reencontro em Usboa

O presidente RamaJho_E:~nes recordou sua pri-

meira visita oficial .ao Brasil, em 1978, quando
conheceu José Aparecido através de um amigo
comum; que se achava no Rio de Janeiro: Raul
Solnado. Ó presidente lembrou ao governador
de BrasiJia ter contado com sua colaboração naquele momento, quando levava aos brasileil'9S
sua mensagem de fé na via democrática, José
Apareddo convidou o -presidente qe Portugal a
visitar Brasília e ficar na Granja de Aguas Oaras,
quando deixar a chefia de Estado, no início do
próximo ano. Ramalho Eanes aceitou o convite.
Eles conversaram em seguida Solfre as eleições
de novembro em Brasüia e a atualidade da vida
pública portuguesa, onde Õpleito presidencial começa no próximo dia 6 de janeiro.
Intensa programação foi cumprida ontem em
Usboa pelo governador de Brasília. No Palácio
das Necessidades, ele se avistou ço_m o ministro
dos Negócios Estrangeiros, Pedro Pires de Miranda, e foi homenageado com um _almoço pelo
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação, Eduardo de Azevedo Soares.
Participaram do almoço a atriz Tônia Careiro, o
atar Raul Solnado e os escritores portugueses
Antonfo Alçada Batista e Gaspar Simões e o brasileiro João Condé.
Em seguida, o governador foi recebido oficialmente na Câmara MunicipaJ de Lisboa pelo seu
presidente, Nuno Abecassis, que acaba de ser
reeleito com votação altamente expressiva. Nuno
Abecassis é o vlce-presrdente da Uníão da Cidades~Capitais Ibero-americanas, que tenY na presidência o prefeito de Madri,_ Dom Enrique Tierno
Galvan. Nuno Abecassis saudou o governador José Aparecido com um discurso no saJão nQbre
da Câmara dizendo do empenho da UCC( em
ter o Distrito Federal brasileiro integrado à entida·
de. Ressaltou o signtficado de Brasília para ::> urbanismo e arquitetura de nosso tempb e analteceL•
::. :...Jv humanista da personalidade política de
Josê Aparecido.
A:' a"i-lradecer as horu~n<)gens da Câm.,'ra_ rle
Usboa, P.X~t.dmente no loc;al onde, ct.5.d.e outubro
de 191 O, se proclamou a República Portuguesa,

telefonema do Río, revefa _o motivo por que permaneêerâ até_ o dia 30 fora elo Governo do Distrito
F~eral: _chegou adoentado da Europa, febril, e
incómodo num dente. Vai se tratar em Belo Horizonte e voltar a Brasília para a passagem do Ano
Novo.

KATUCHA
Por Marcone Formiga colaboração Sophia Wai·

ner
GOVERNADOR CHEGA A TODO VAPOR

Mal desembarcou_ na manhã de ontem no vóo
que o trouxe de Lisboa~ o governador Josê Aparecido já estava instalado em seu escritório do Rio,
mantendo contatos__ telefônicos._ O governador,
que chegou resfriar:lo e bastante cansado da maR
ratona internacional que cumpriu, demonstraVa
uma incrível disposição.
O governador embarca no final da tarde para
Belo Horizonte, onde vai passar o Natal com sua
mãe, Dona Aracy. Mas antes irá a seu dentista,
cumprindo uma consulta que foi marcada e desmarcada várias vezes.
Esse dentista, José Ribeiro Sobrinho, é o mesmo que Aparecido indicou a Tancredo Neves,
em fevereiro, depois da vlagem que ele fez ao
exterior. Além de ser o da confiança do Governador, o dentista está ganhando boa fama entre
os políticos.
Afinal, é o único capaz de faz_er político mineiro
abrir a boca.
- -

BRASIL GANHA COM INGRESSO
· DE PORTUGAL NCJMCE

Aparecido recebe apoio do primeiro-ministro
Cavaco e lembra ampliação
do mercado via Lisboa

· Con'elo Brazlllense, 24- J2-85
APARECIDO VOLTA COM
BOAS NOVAS

O goveinador José Aparecido chegou ontem
ao Rio de Janeiro, após visita à Europa e er.1
Usboa ouviu do primeiro-ministro Antonio CavaR
co da Silva a afirmação de que o_ ingresso Ce
ut i....:::ral no Mercado Comum J;uropeu abre novas pe.rspectivas para a -economia brasileira, o q~·e
considerou um instn..1meüto de consolida!;ão deR
rnâCi'ática. Página] 7

Novembro de 1987
A Presença de Portugal no Mercado COmum
Europeu ·abre novas perspectiVas para a econo-rriia brasHeira, disse o primeiro-ministro Antônio
CavacO âa Silva ao governador José Aparecido.
O dirigente observou que seu governo tem conseqüência dos aspectos positiv9s _e das dificuldades
decorrentes do Ingresso no Mercado Comum,
tendo a parceria da comunidade de-Jíri.gua portuguesa como ponto decisivo para o êxito, especialmente o apoio do Brasn. Aparecido chegou ontem
ao Rio de Janeiro.
O governador afirrilou que essa etapa ê considerada pelo presidente José Samey como singular oportunidade para redimensionar os laços históricos que ligam os dois povos. "A ampliação
do Mercado para a atividade econômica, através
de Usboa, nosso -caminho natural para a Europa
e a Africa não será apenas símbolo -de amizade,
mas também moderno instrumento da consolidação democrática na vida de nossos paises",
disse Aparecido.
O carinho com que o governador José Aparecido foi cercado _em sua visita oficial {em três
horas, falou com Q presidente da Câmara Mullidpal de Usboa, o primeiro--ministro e o presidente
da República) comprova a identidade dos portugueses com a Nova_ República brasileira. O ex-ministro da Cultura deputado Antônio Coimbra Martins, que acaba d.e ser eleito representante de Portugal !lO parlamento Europeu, esteve com o go~
vemador do Distiito Federal, para levar~lhe afetucr
sa mensagem "de Mário SoareS, em campanha
presidencial, no interior do país.
Em companhia do escritor Antônio Alçada Baptista, do pintor Júlio Pomar e do artista Rau1 Solnado, o governador esteve com diversas_ persona~
!idades da intelectualidade portuguesa, sendo hcr
menageado pela jornalista Maria João com jantar
em sua residência. com a participação do escnlor
João Condé e das atrizes Tónia Carrero e Dina
Sfat.
No mosteiro dos Jerónimos, o· governador do
Distrito Federal depositou uma coroa de flores
junto à sepultura do poeta Fernando Pessoa, cujo
cinqüentenário de morte estâ sendo intemado-na1mente celebrado.
Josê Aparecido disse que, através de sua asses-soria da Cultura, o Distrito Federal também participa das comemorações tendo instituído prêmio
de viagem a Portugal e de uma biblioteca pessoana, a ser concedido em 1986 aos dois vencedores
de concurso nacional sobre a vida e a obra do
poeta português.
AS ODADES DA PAZ

JoséApareddo de Oliveira
Jornal de Brasilla, 24-12-85
Coincidências singulares contemplam o destino de Roma e o destino de Brasma. A tradição
ensina que a cidade das sete colinas foi fundada
entre os idos de abril e as calendas de maip,
no mesmo dia 21 de abril do calendário grego-riano, em que se inaugurou, no Planalto Central,
a jovem cidade de Brasília.
A vocação de Roma e a vocação de Brasília
harmonizam-se na mesma vertente._ Roma é o
exemplo histórico de que um pais não funda uma
capital, pois é a capital- o caput- que sempre
ctiou-as-naç"ões:
Dois mil e setecentos anos depois de Roma
é ·mais -de quatro séculos após o desembarque

Novembro de 1987
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de Pedro Álvares Cabral, o povo brasileiro ousou
o desafio de contestar a velha superstição e fimdou a sua nova capital.
Vivemos, ainda hoje, as cons-eqüências do compromisso de edificar a cidade sonhada desde os
primórdios da nacionalidade brasileira. A dimen-

são continental e a necessidade de reorganização
demográfica inspiraram a busca permanente do
coração de território, sttio em que se assentaria
o caput idealizado da nação emergente, conforme disse no CampidogiJo de Roma.
A primeira capital foi Salvador, na Bahia de
T odes os Santos, velha cidadela barroca que se

debruça sobre o Atlântico, agora com a legenda
de patrimônio cultural da humanidade, que_ lhe
acaba _de conferir a Unesco.

A descoberta setecentista do ouro e dos diamantes das Minas Gerais tomou imperioso o deslocamento do eixo do País para a região meridional. E foi então _que o Rio de Janeiro se fez capital,
acolhendo o governo da Colônia, do Reino, do
Império e da República, em meio ao esplêndido
col6qulo entre mar e montanha, no espetáculo
único da Baía da Guanabara, como gosta de dizE! r
o meu amigo Darcy Ribeiro.
Com Brasília, o País repousou a cabeça no cen~
tro de sua vasta superficie, demarcando o pólo
de convergência e irradiação da alma brasileira.
Sugerida pelos primeiros desbravadores do sertão como pelos precursores da Independência,
a nova capital acabou sendo conquista de nosso
tempo. Brasüia velo da mais antiga, forte e coew
~te aspiração nacional, reiterada pelas gerações
até a obra plantada pela obstinada vontade criadora do Presidente Juscelino Kubitschek.
São João Basco profetizou que, no Planalto
Central, cresceria a capital da esperança de um
mundo renovado. Hoje, ele é patrono de Brasma.
De sua pequena ermida, tem-se magnifica visão da cidade, como me disse, em Roma, o Prof.
Pierangelo Cata!ano, que já por duas vezes palmilhou os caminhos planaltinos durante o meu governo, preparando o grato encontro que acabamos de realizar em Roma, com _a_ presença de
Ernesto Silva, duplamente pioneiro, ao viver os
tempos inaugurais e escrever, hoje, a história do
primeiro quartel de século de Brasília.
Lembrei, na abertura do Seminário sobre Bra- _
silia e Roma, que foi no sãntuário consagrado
a Dom Basco, que o Presidente Tancredo Neves
apareceu em público pela última vez, na tarde
de 14 de março. Começou, nesta data, o martírio
que cu1minou com seu falecimento a 21 de abril,
dia das duas capitais e da morte, de T~radentes,
herói da liberdade.
Na aurora da retomada democrática, o jubileu
de Brasília foi marcado pelo sacrifido do fundador
da Nova República. Afirmei aos romanos que o
equilíbriO, a serenidade e a competência do Presidente José Samey estão garantindo a implantação do projeto politico de reconstrução nacional
.em curso de plena normalidade.
Por outro lado, nessa era de profundas transformações verifiquei, ao longo da breve yiagem à
Europa, que Brasília vai desempenhar à compromisso maior de sua destinação. Tendo sofrido
em 21 dos 25 anos de sua vida o peso de__ um
regime autoritário, a cidade se redescobre como
estuário das aspirações do nosso tempo. O primeiro sinal está no retomo de Lúcio Costa e Oscar
Niemeyer ao espaço urbano por eles projetado.

O ato histórico é intemadonalmente dimensionado pela outorga do Prêmlo Roma-BrasíJia, Qda~
des da_Paz, iniciativa da municipa1idade romana.
A 24 de setembro, emissário do prefeito Nicola
Signorello e do vice-prefeito Pierluigi Severi, o
Prof. Pierangelo Catalano entregou ao arquiteto
Lúcio Costa a honraria, no Paládo do Buriti.
Em seu parecer, a Comissão Especial do Prêmio observou que o autor do plano de Brasília
mostra, "na extraordinária dare~. amplitude e
li!;terd.ade de visão, a capacidade de ideação unitária de uma grande cidade como urbls e como
clvitas".
Ao conferir o mesmo ·prêmio, este ano, ao ar-

quiteto Oscar Niemeyer, autor dos principais edifícios de Brasília, o Cãnlj)ídoglio ressaltou, mais
uma vez, o significado da "capital da esperança",
na definição de Malraux, como centro de convergência e irradiação.
Por tudo isso, anunciei em Roma que BrasíJia
se qualifica como sede da primeira Trienal de
Arte das Américas, a se realizar entre abril e junho
de 1987.

Nossas ráJZes étnicas e culturais envolvem amenndios, africanos e europeus, aos quais se integram; em perfeita comunhão, recentes contribuições asiáticas. Sabemos que somos filhos do
mundo latino, vivendo no maior Pais latino do
nosso tempo, com 135 mühões de pessoas falan~
do uma língua latina - ··a última flor do Lá cio''.
A luz equatorial da terra brasileira nutre a mesma vocação de Lisboa, Madrid e Paris, todas filhas
da cidade de Rômulo e Remo, para fazer de Brasília cabeça da latinidade, nas verdes extensões
da terra sul-americana.
O amor de Roma, Paris, Madrid e Lisboa o itinerário de minha viagem - corre nas veias
de Brasília.
E foi por tal razão que levamos para o Carnpidoglio a réplica da escu1tura "Dois Candangos",
que representa os operários construtores da capital, obra de um artista maior, Bruno Giorgi, ele
próprio testemunho da integração ítalo-brasileira.
Os .estudos, debates e conferências no frio europeu ampliaram o intercâmbio para o qual estamos vocacionados. Tenho a certeza, pelos méritos do moderno diálogo internacional, que serão
positivas aS conseqUências.
As margens do Tibre, do Sena, do Manzanares,
que a competente administração_de Don Enrique
Tiemo Galván d_evolve em águas cristalinas à população madrilenha, e do velho Tejo, cantado nos
versos de Camões, reencontrei sempre a lemw
brança dos rios D_escoberto e São Bartolomeu,
que nos reclamam uma Brasüia despoluída e
compatibilizada, novamente, com a função fundamental do lago Paranoá, na qualidade de vida.
Todas essas metrópoles são cidades da paz
e o signo da perenidade latina e a luz que indica
à nossa jovem metrópole o caminho para ajomada da história. Tendo reencontrado seu destino
democrático, como a Lisboa de Nuno Abecasis,
presidente da Câmara MuniciPal, a Madrid do AI~
caíde Tierno Galván, a Paris do primeiro "Maire"
eleito Chirac e aRoma do dedicado prefeito Nicola
Signorello, Brasília tem consciênda política do
papel que lhe cabe entre as cidades do nosso
tempo. Testemunho antecipador do terceiro milénio, a capital brasileira volta a exercer, num mundo
em busca de soluções para tantos desafios, a
inspiração do futuro.
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Trago ele Roma os votos de boas festas do
Papa João Paulo fi para toda a família brasiliense.
Bênção ao governo e ao povo do Distrito Federal.
Brasília e cidades-satélites, aos companheiros de
secretariado, aos funcionários do GDF, aos administradores_regionais e a todos aqueles que têm
dado sua contribuição para a obra de restauração
do prestígio e da verdadeira dimensão do Distrito
Federal. Essa benção alcança os membros da
Corriissão do Distrito, que têm demonstrado espírito público e atenção no atendimento às so1idtações do povo e do governo desta- unidade da
federação. A bênção especial de Sua Santidade
ao Presidente José .Sarney e à população brasiliense tem o sentido ecumênico de que a paz
do Natal haverá de nos acompanhar nos dias
do Ano Novo, abrindo clareiras e construindo novos espaços para a visão do horizonte.
BRASfLJA EM NOVO TEMPO

JoSé Aparecido de Oliveka,
Governador do Distrito Federal
Correio Brazillense, 24-12-85
Uma viagem sempre ensina e se prolonga como itinerário de experiências conquistadas. Sobretudo neste tempo de Natal, nada é mais propício que iniciar a jornada em Roma, diante da
fiQura iluminada de João Paulo ll. O Papa disseme, expressamente, que levasse os seus votos
natalinos a todas as famílias de Brasília, concedendo bênção especial ao Presidente José Samey
e aos habitantes da capital brasileira.
Para mim, é particularmente grato poder desejar Feliz Natal ao povo de Brasília, sem distinção
de cu1to, com o voto ecumênico de João PauJo
11, trazendo sua mensagem plena de confiança
nos destinos do homem e de fé na transcendência
da vida.
Vejo a chegada do Ano Novo com a certeza
de que tomamos o melhor caminho. Em Roma,
à volta da Santa Sé, eXpande-se uma cidade que,
posta sob o signo da eternidade, busca atualizar-se na dimensão fantástica das grandes metrópoles do nosso tempo.
Pude verificar, com o prefeito Nicola Signorello
e com o Vice-Prefeito PierluiQ1 Severi, que a céipital
de 25 séculos e a capital de 25 anos convergem
para o mesmo espaço: a tradição e a realidade
do desafio urbano.
Na aurora de 1986, somos conl:ernporânebs
do terceiro milênio. E não há soluções que deixem
de contemplar essa perspectiva fundamental.
Em Paris, que elegeu seu dirigente pela primeira vez, em séculos de história, encontrei problemas reciclados na superficie metropolitana de
uma rede de núcleos integrada por moderno sistema de transporte coletivo. Os pa:rigjenses, preparando-se agora para votar, como os brasilienses
o fazem, na escolha de seus representantes no
Parlamento naciona1, também sabem que a· permanente lição democrática é a matriz das soluçôe·s comunitariamente sonhadas.
I:: começando a andar que se caminha. Depois
de 2ó anos, Brasüia vai ter afirmada a sua identidade política, assim como Paris de Jacques Chirac e Uonel Jospin, expressões singulares de vertentes opostas da democracia fram.esa.
José Aparecido de Oliveira é governador do Disw
trito Federal
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Observei, em Madri, o respeito e a admiração
que cercam esse homem tocado de santidade
que é Don Enrique Tiemo Galván, reeleito alcaide

APARECIDO EM, USBOA

- Jornal de Brasilla, 24-12-85

O Cfóvertiador do Distrito Federal, José ApareCido, o'uviu ontem, em Usboa, do primeirQ.<minist!o porfu.Quês, AntôniO Cavaco da Silva, que
comunicação do governo da cic:laQ.e c;om o povo,
a presenc;a- de Portugal no Mercado Comum _Epatravés de seus "bandos" resgatados na velha
ropeu abre novas perspectivas para a economia
sociedade medieval. Por melo deles, vai Don Enribrasileira.
que dialogando com -os cidadãos, na sintonia da
O Goverhador José Aparecido de Oliveira, em
consciéncia madrilenha, que equilibra a preservação da história e o ideal de transformação no _ artigo publiccido hoje pelo Jornal de BrasJlía, traça
bojo de conquistas do porte da despoluição do _ i.1í'T1Pãtàlelo entre as grandes metrópoles mundiais e a Capital brasileira. {Páginas 9 e 11.)
rio Manzanares.
Fui ao encontro do Pre_si_dente dª_ Câmara MuniLISBOA NAMORA
cipal de Usboa em momento marcante de sua,

da capital espanhola de forma consagradora. Humanista de porte extraordinário, ele restaurou a

trajetória de político integrado no ritmo demo-

crático recuperado pelo Portugal contemporâneo.
Nuno Abecasis acaba também de ser reeleito,
confrrmado pelos compromissos da gente lisboeta na sede da municipalidade, onde, a 5 de outubro de 1910,-proclamou-se a República. Esse espírito republicano, que irriga as raízes mais profundas de nossa dinâmica históricé\, renasceu no Brasil, com a fonnação da chapa Tancredo Neves
-José Samey, a fim de virar a página do centralismo ensandecido que retirou a autonomia_ dos
Estados e dos munic:fpios, além de transfonnéllr
as gerações atuais em devedoras dos números
astronômicos de nossa_ dJvid_a externa.
A autonomia e a redisf!ibWção das rendas públicas constituem, na verdade, um problema universal que a consciência urbana retemperada na
saga das metrópoles começa a reivindicar, no
curso de uma mesma luta de modernização dos
compromissos democráticos.
·Quando vejo Brasília envelhecendo aos nossos
olhos, e cidades milenares reatualizando-se na
antevisão de uma nova era, acredito que as opções de meu governo situam nosso esforço no
mesmo empenho de administradores como Signorello,_ Chirac, Tiemo Galván e Abecasis, gestores lucidamente atentos ao advento do terceiro
milênio.
Volto dia 30 ao Governo do Distrito Federal,
depois de resolver problema de infecção aguda,
ao completar-se_ a presença competente e devotada de Guy de Almeida nessa responsabilidade
singular.
Até lá poderei retomar ao gabinete do velho
amigo José Ribeiro Sobrinho, com matr(cula de
40 anos de fidelidade de cliente erráticq, que só
volta quando as arcadas ameaçam desabar do
céu da boc~. Mas o sentimento de Bra$ília, que
não se aus_entou ao percorrer caminhos_~o dis~
tantes, mantém-se na integridade do compromisso, ampliado pela incorporação de parceiros soli~
dários na causa das cidades-capitais, especial~
mente das metrópoles latino-americanas, que assumem a vocação comum de espaços em que
uma vida melhor, justa e equilibrada haverá de
ser, a cada dia, a comunhão de todos os seus
habitantes. Boas festas e feliz 1986. Ao meu secretariado, fiéis companheiros de governo; ao funcionários do GDF, aos administradores das ddadessatélites e a todos aqueles que me emprestam
sua competência e idealismo na administração
desta cidade; a cada brasiliense - do Plano ou
das Satélites, que na convivência destes sete meses aprendi a respeitar pelo seu comovente tes~
munho humano que é a força maior de construção do Distrito Federal.

NOVA REPÚBUCA

Jornal de Brasília, 24-12-85
A presença de Portugal no Mercado ·co!llum
Europeu abre novas perspectivas para a econo~
mia brasileira, disse o primeiro-ministro Antonio
Cava<::o da Silva ao Governador José Aparecido
de Oliveira. O dirigente observou que seu governo
teiiíconsciência dos aspectos positivos e das dificuldades decorrentes do ingresso no Mercado
Comum, tendo a parceria da comunidade de língua portuguesa como ponto dédsivo para o êxito,
eSpe<::ialmente o apoio do Brasil. O Govern_ador
afirmou Que essa etapa é considerada, pelo Presidente José Samey, como singular oportunidade
para "redimensionar os laços históricos que ligam
os dois povos. A ampliação do mercado para a
ativfdade econômica, através de Usboa, nosso ca~
minha natwal para a Europa e a África, não será
apenas sínibolo de Çl!llizàde, mas também modemo Instrumento da <::on-Sõlidação democrática
na vida de nossos países.
b Carinho com que o Governador JoStfAPaêe~
ddo foi cercado em sug visita oficial (em três
horaS, falou com o Presidente da Câmara Municipal de Usboa, o Primeiro-Ministro e o Presidente
. da República) comprova a identidade dos portugueses com a Nova Re-pública brasileira. O ex-Ministro da Culttii-a, Deputado Antônio Coimbra
Martins, que acaba de ser eleito representante de
Portugal no Parlamento Ewopeu, esteve com o
Governador do Distrito Federal, para levar-lhe afetuosa mensagem de Má do~Soares. em campanha
p~~dencial. no interior do País. Em cornparihia
do escritor Antonio Alçada Baptista, do pintor Julio Pomar e do artista Raul Solnado, o Governador
esteve com diversas personalidades da inteliQência portugu~sa, sendo homenageado pela jornalista Maria João com l..lfÕ.jantar em sua residência,
com a participação do escritor João Conde e das
atrlzes Tônia Carrero e Dina Sfat.

Fernando Pessoa
No Mosteiro dos Jerônimos, o Governador do
Distrito Federal depositou uma coroa de flores
junto à sepultura do poeta Fernando Pessoa, cujo
cinqUentenário -de morte está sendo intemacionalinenfe--celebrado. José- Aparecido disse_que,
através de· sua Assessoria da Cultura, o Distrito
Federal taai_bém- participa das comemoraçóe$,
tendo instituído prêmio de viagem a Portugal e
de uma biblioteca pessoaria,-a ser concedido em
1986, aos dois vencedore$--de concurso naciohal
sobre a vida e a obra do poeta português.
O escritor GasPar Simões deStaCou o alcance
da h_omenagem da "capital do futuro".

_~ovembro de 1987
APAREODO SÓ VOLTA
AO BURm SEGUNDA

Jornal de Brasilla, 24-12·85
O Gavemã.dor José Aparecido reassume o car~
go, do qual esteve afastado por- deieriove- dias,
na próxirri~ _segunda-feira. Ele chegou· õtilem nõ
Rio de Janeiro, depois de uma Viagem de d&
dias por vários países da Europa Otidental.
Hoje pela manhã, o Governador Aparecido viaja
para Belo Horizonte, onde passará o Natal com
a família na residênda de sua mãe, D. Aracy, na
capital mineira. Ele só retoma a Brasília na sextafeira à noite ou no ·sábado pela manhã, e durante
esta semanã tentará se curar qa gripe que contraiu
durante a viagem, eín virtude do intenso frio que
faz nesta época do ano na Europa.
Durante todo o tempo que esteve no continente
europeu, Aparecido ligava diariamente para o governador iriterino, Guy de Almeida, para se inteirar
d~ fatos e ditar, se necessário, orientações a seu
substituto.
Discreto, Guy de Almeida preocupou-se, durante a interinidade no cargo de governador, em
seguir as determinações e diretrizes fixadas P9r
Aparecido, dando ênfas~ especial aos assuntos
de natureza puramente burocráticos. Evitou entrar
na briga pela disputa dos cargos da Comissão
Provisôria do PMDB, reiterando em suas reuniões
com os membros das diversas correntes, a necessidade do consenso para se manter a unidade
partidária.
Ontem à tarde, ao ser indagado por um repórter
sobre qua1 a sua avaliação sobre o período em
que exerceu a interinidade, chegou a se irritar
e respondeu: "Não faço avaliações de meu de~
sempenho. Estou seguindo as diretrizes fiXadas
pelo Governador Aparecido".
VOLTA DAS CRIANÇAS É

COMPLICADA

CorTeiO Brazilie:Rse,26-1Z~85
O retomO- a Brasilia de duas crianças adotadas
pelo casal italiano Pedro e Laura Caldeirini não
será fácil. A embaixada brasileira em Roma, em ·
estudo realizado a pedido do Governador José
Ap_arec:_ido, constatou que o casal reagirá a qualquederitaiívã-de devolver as falhas da doméstica
Terezinha Francisca Uma de Souza. Os jornais
italianos divulgam o fato e criam uma reação favorável à permanência das crianças_ na ltá~a. (Página
12_)
.
.CASAL ITAUANO NÃO QUER
DEVOLVER CRIANÇAS

A Çond_1,1S:ão ~ da_ Embaixada
Bi"asileira ria Itália em Documento
Entre,gue ao Govern.a_d_or: do DF.
· Conelo BrazUiense, 26-12-85

O casal italiano Pe$if9 e Laura Caldeirini, que
adotou _as duas filhas da domé"stiGci T erezinha
Fr""ãhcisca Lima de Souza- Diana e Ju1iana vai reagir a qualquer tentativa de devolver as c_rianças-ao Brasil. tSta, pelo-menos. fo[ a-cOnclusão
a gue chegou a embaixada brasileira na Itália em
estudo feito a pedido do Governador José Aparecido. Se a imprensa do Distrito Federal vem d.ivul~
gârido oS ãpelos de Terezinha, que quer as meninas de volta a qualquer custo, os jornais italianos
também estão dando publi~idade ao fato, criando
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na opinião pública uma reação favorável à perma-

nência das menores na Itália.
Quando o Governãdor José Aparecido deixou
o BrasHlevou um pedido de T erezinha, feito com

o aval do Presidente da OAB, seção do Distrito
Federal, Maurício Corre a. O GoVernador procurou
a embaixada para dar um primeiro parecer sobre

a possibilidade de as crianças voltarem a seus
pais de origem. Para a expectativa de Terezinha,
o documento entregue a José Aparecido, é pessimista. A embaixada do Brasil na Itália recomenda
a T efezinha SoUza que constitua advogado para
cuidar do caso. "A disposição demonstrada pelo
casal adotante de não abrir mão de seus pretensos
direitos e sua proximidade do juízo acionado seriam fatores a recomendar o acompanhamento
do caso por advogado constituído privadamente

pela parte brasileira interessada",
Já há na Justiça italiana uma carta rogatória
expedida pelo juiz de menores de Brasma, Níveo
Geraldo Gonçalves. Este documento foi encami~
nhado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros
da Itália que o remeteu às autoridades judiciárias
para as providências que se fiZerem necessárias.
Mas o documento em mãos de José Aparecido
dá poucas esperanças à mãe bragjleira que quer
suas filhas, adotadas por um casal estrangeiro,
de volta. A família italiana- informa a embaixada
-já constituiu advogado e procurou a imprensa
para dar publicidade ao caso.
Cautelosa, a embaixada do Brasil na Itália prefe-riu não a1ertar o casal adotante para evitar que
providências prejudiciais possam prejudicar a intenção de Terezinha. De acordo com a lei italiana,
qualquer cidadão que acolha em sua casa um
menor estrangeiro em estado de abandono por
um petiodo superior a seis meses deve registrar
este fato à Justiça "sob pena de poder este fato
importar em falta de idonefdade para fins de adoção".
Passados mais de seis meses terá início o processo de adoção e este prazo já se excedeu. O
que a embaixada brasileira não soube informar
é se o casal italiano tomou as providências exigidas em lei. E explica a razão: "A informação sobre
os procedimentos legais já cumpridos para reconhecimento formal da adoção pela Justiça italiana, é na prática local, muito dificil de se obter
de maneira completa, salvo pedido formal ao juízo
de menores competente". Para obter qualquer
informação a respeito, esclareceu a embaixada,
teria que se correr o risco de despertar a atenção
da familia italiana "mobilizando-os imediatamente
na defesa de seus pretensos direitos".
Mas pelo menos uma esperança o documento
traz. As medidas adotadas pela carta rogatória
podem inva1idar qualquer premissa de adoçáo.
A eventual revogação do que o documento chama
de "stato di adottabilitá" (estado de adoçáo), previsto em lei, seja por instigação do Ministério Público_ou por solicitação dos pais. E, finalmente, ~a
luz de otimismo: "A leitura do artigo 33 da menc10w
nada lei estabelece que não pode ser declarado
eficaz o ato de uma autoridade estrangeira, para
efeitos de adoção, se não deconido um período
preadotivo de um ano". E este prazõ ainda não
se esgotou.

BRASILJA É DESTACADA

NA EUROPA
Correio BrazlUense, 26-12-85
Apõs uma- viSita de 15 dias a quatro capitais
_e!Jropéias, o Governador José Aparecido retomou
ao Brasil c:om a certeza de que Brasma recuperou
seu lugar entre as maiores capitais do mundo.
Aparecido esteve com o Papa João Paulo II, com
o presidente português Ramalho Eanes e com
o prefeito de Madri, Enrique Tiemo Galván. Em
Paris, ele visitou a Central do Metrô, uma das
mais modernas do mundo. (Página 13.)
Depois de 15 dias na Europa, o Governador
José-Aparecido chegou ao Brasil (ele está em
_Belo Horizonte com a família para os festejos de
Natal} com a certeza de que Brasília retomou seu
lugar entre as grandes capitais do mundo. A repercussão de sua presença em quatro capitais européias - Roma, Madri, Paris e Lisboa - impressionou sua assessoria, sendo bastante divulgada
na imprensa daquelas cidades. José Aparecido
foi re~bido_ pelo Papa João Paulo II, pelo presidente português, Ramalho Eanes, e por autoridades como o presidente de honra do Partido
Socialista Operário Espanhol e prefeito de Madri,
Enrique Tiemo Ga1ván.
Um dos objetivos da viagem, observar os sistemas de transporte urbano europeus, foi totalmente cumprido: em Paris José Aparecido visitou a
Central do Metrô, uma das mais modernas do
mundo, e que, segundo o governador, impressiona pela modernidade e sucesso da experiência.
A exemplo ae Brasília, Paris tem cidades-satélites,
com o mesmo tipo de problema do Distrito Federal. Os locais de trabalho estão distantes dos centros residenciais, o que toma o transporte de massa uma questão complicada.

BRASfLJA RETOMA LUGAR
ENTRE AS GRANDES CAPITAIS
Essa é a Impressão que o Governador
José Aparecido Trouxe de sua
Viagem de 15 Dias à Europa
Correio Brazillense. 26-12-85

A experiência vitoriosa de Paris na questão dos
transportes poderá servir de exemplo para Brasí-ua. Dentro de pouco tempo Brasília receberá uma
proposta de projeto do Grupo do Metrô de Paris.
Há também, segundo o governador, grupos ame-ricanos interessados em planejar e executar uma
nova estratégia para solução da questão dos
transportes em Brasília. José Aparecido, no entanto, faz questão de frisar que não há nenhum compromiSso com qllaisquer dos grupos que se interessaram ou que vierem a se interessar pela execução do projeto que servirá a CapitaJ da República.
"Foi aberto um diálogo internacional sobre a
questão do transporte em Brasília"- aflffTla Apa~
reciclo. Como a execução do projeto a Ser aplicado
no DF movímentará enorme quantidade de recursos, a1ém de exigir uma solução que dure mui~o
tempo, nãO podendo ser feita de improviso, José
Aparecido quer que todas as propostas sejam es~
tui:ladas a fundo pelo Grupo de Trabalho criado
para este fun, dirigido pelo Secretário de Governo,
José Carlos Mello, considerado autoridade competente no assunto.
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-José Aparecido aproveitou sua passagem por
Roma para encaminhar um relatório do juiz de
Menores do DF, Níveo Gonçalves, sobre o caso
das meninas brasileiras adotadas por um casal
de italianos, cuja guarda a mãe verdadeira está
requerendo. O governador trouxe para o Brasil
um documento emitido pela embaixada brasileira
em Roma, contendo todos os dados sobre o andamento do processo na Justiça italiana. (Ver matéria na página 12.)
Em Madri, José Aparecido viu de perto o andamento das obras de saneamento básico daquela
capital. Quanto a esta questão, Aparecido consia
derou Brasília uma cidade de sorte: por ser nova.
Brasí1ia tem espaços abertos, e as obras de sanea·
menta básico podem ser feitas a custo mais baixo,
o que não ocorre com Madri, cidade antiga e
com um enorme acervo urbanístico e artístico
a conservar.
De volta ao Brasil, José Aparecido começa a
se colocar a par das questões do Distrito Federal.
Ele elogiou a atuação do seu substituto, o chefe
do Gab[nete- Civil Quy de Almeida,· à frente do
governo nos últimos 15 dias: "Guy de Almeida
é um homem equilibrado e honrado" - disse
a respeito da atitude do seu substituto durante
as conversações que êsfão sendo realízáda"s com
o objetivo de pacificar e uilificar o PMDB local
para que tenha sucesso nas eleições de 15 de
novembro de 1986. "Eu não sou candidato a nada, só pretendo governar o DF até quando me
for confiado o cargo, levando os brasilienses a
eleger seus representantes o ano que vem de
maneira consciente".
Somente quando chegar a BrasJ1ia, na próxima
segunda-feira, é que o governador vai retomar
seu ritmo de trabalho. Ele chegou da Europa fortemente gripado, problema que se agravou com
uma incómoda dor de dentes. EJe espera estar
recuperado já na segunda-feira. Um dos primeiros
problemas que o governador _enfrentará em Brasília será o de decidir o que será feito com o
relatório sobre irregularidades na distribuição de
casas da SHIS, diVulgado na semana passada pelo
seçretário de Serviços Sociais, Osmar Alves de
Melo. O governador não quis adiantar nada a respeito, porque quer tomar conhecimento do problema em toda a sua extensão. Ele disse que
já nos primeiros dias de janeiro deverá anunciar
novos projetas para a questão de habitação no
DF.

CREDIBIUDADE
Folha de S. Paulo, 27-12-85
Constatação do governador do Distrito Federal,
José Aparecido de Oliveira, preocupado ao regressar ao Brasil depois de dez dias de viagem
à Europa: "A reserva de credibilidade da Nova
República está se _esgotando". Aparecido é um
dos políticos mais próximos do Presidente da República. Não deverá deixar de fazer chegar a Sarney, de viva voz. esta e outras apreciações sobre
o quadro brasileiro.
Rodolfo Fernandes
PROBLEMAS PARA APAREODO

Tribuna Bis, 28129-12-85
O governador José Aparecido de Oliveira, há
18 dias afaStado de Brasília, para cumprir compromissos internacionais, chegará segunda-feira,
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vindo de Belo Horizonte, e vai ter de enfrentar
Par~ al~m disso, a viagem do Governador do
alguns problemas que cresceram na sua ausência
Distrito_ Fed~ral, pela importância das conversa~
ções que manteve com os mais altos níveis da
e situações de fato que vão exigir soluções e conM
traMataques imediatos, tendo em vis@_a_s primeiras
representação política e da administração pública
eleições que a capital da República realizará em
européias, teve o efeito singular de recolocar Bra~
86.
..
-silia no cenário mundial. A reabertura dessa linha
O primeiro problema com o quaJ Aparecido - de prestigio, há teffipos bloqueada desde a cessação da curiosidade intemacionaJ sobre a obra de
vai se defrontar é o crescimento do PT, decorrente
dos resultados eleitorais de Goiânia que, à parte Juscelino Kub_itl;c_hek, projeta reflexos em torno
a duvidosa contabilidade de votps, deram aos traçlq_ próprio redimensionamento no exterior da
imagem do Brasil.
balhadores uma posição vitoriosa e surpreendente diante das pesquisas, ao que tudo indica, forjaé: predso descobrir Brasília não apenas como
das pelo PMDB.
c_apital do Bra_sjl_!_~_as CQf!1_9 expressão do senti-_
Mais grave, no entanto, é a "rebelião no PMDB"
menta mudançi~ e, lqg_icamente, progressista,
do Distrito Federal, segundo estampa em sua prido povo brasileiro.. Ela constitui uma aspiração
meira página de ontem a Última Hora de Brasiquas_e centenária~ na medida em que passou a
Jia. jornal de propriedade do Deputado Múcio figurar no a®rdo g:,cial celebJCJdP na Constituição
Athayde, que conseguiu eleger-se membro do Diite.sde 1894. Trata-se de uma m_etrópole que caretório Nacional do PMDB, como presidente da
minh;,, para os dois milhões de habitantes. Enlaça
em sua malha suburbana a 14• cidade brasileira
Executiva Regional do Partido. Isso era o que Apa- a Ceilàndia - , recolhe a sétima receita de
recido não queria.
Múcio Athayde, também conhecido coroo •·o. IÇM do País e figura em terceiro lugar nacional
·homem do_ chapéu", na sua campanha pelas cidana dimensão do imposto de renda de pessoa fídes-satélites de Brasflia - ele usa e distribui chasic:a.
péus de vaqueiro aos eleitores ~ é candidato
Fqj ess.a im,ensa ~r~ssão política, eéonômica
a qua1quer coisa, mas seu projeto principal é redue cultqral qu_~ o Gove:madór~õSéApare~ido projezir o prazo de Aparecido no governo do Distrito
fuu.em _S~J.l giro__ p~l~ E~opa, nas conversações
Federal, através de emenda, que será examinada
çom -lídere:s políticos e administradores _e nas enpelo Senado em março do ano que vem, que
tre_vis_tas àlmprensa. A dimensão que ele pretende
estabelece eleições diretas para governador ainda
conle_dr ~ Br-ª~1_ia, _Y_nicª comp?lt!biUzaçl_a com a
em 86, na capital. Por esta iniciativa, Múcio AthayM
realidade, é a de uma cidade símbolo da moderde já recebeu o apelido de ''Brlzolinha".
nid~4~.- do arrQlo,
o_l;l:Stina,c;ão e da corãsJêm,
_enfim, a capital do terceifo miJênio.
UMA CONQUISTA HISTÓRICA
- Vale acrescentar que, com esse magnífico perfil
Coneio Braziliense, 29-12-85
ejm_enS_o sigftifiàdo cultura], a cidade não poderá
A viagem que o Governador José Aparecido ' cair em mãos de aventureiros políticos ou dos
de Oliveira acaba de realizar a diversos países
interesses- imediatistas dos que aqui desembarda Europa colheu repercussões favoráveis em dicam para acampar suas intençõ~ .carreiristas.
Ninguém deve iJudir-se a esse propósito, pois não
versos sentidos. Por iniciativa do político brasileiro,
a Unesco decidiu realizar em Bras~ia sua reunião
é só o Governador A~recido que zela pela cidade
anua] do próximo ano, com um ternário que podecontra a sortida eventual de aproveitadores, mas
rá inclUir a capital do Brasil na relação dos menuê _a própria sociedade que os acompanha e se
mentes declarados Patrimôn!o da Humanidade.
prepara para reprimi-los. Para isso é que hoje
Trata-se de uma mudança radic_al de conceito,
dispõe 4_~- aut9_!!Q_m_la polfti_ç_(! - uma conquista
uma vez que o critério histórico e, portanto, de
lograda com advento da Nova República e que
relíquia cultura] evoluiu para alcançar as expresse ergue sobre as inspirações patrióticas de Tansões da cultura modema, como .Brasília.
---~-Qo_ Neves..
....
TroUXe_ em sua bagagem o O.ovemador ApareFig!Je ~m9 _r~g!_$Çffinal a informação âe que
cido mais de uma dez.eiJª de sugestões, aco.mpaos relevantes serviços prestados por Ãparecido
nhadas de linhas internacionais de financiamento,
ao Distritq federq_l, Ç:m sua viagem pela Europa,
para a solução de aJguns problemas cruciais do
nada custaram aos cofres públicos. ama grande
Distrito Federal. As so_i_uções aplicadas aos probleparte da viagem (oi realizada a convite dos países
mas suburbanos de Paris já estão Sendo ~miyisitaclos e ;;~. outr:a estipendiada com os recursos
nadas pelos órgãos técnicos do GDF. Conforme
particulares do próprio governador.
K4 TUCHA
Aparecido observou em companhia do arquiteto
Oscar Niemeyer, a çapital francesa, apesar de sua
Por
Marc_one
Fonriiga
- Colaboração Sophia
milenar existência, está cercada de cidades-saWainer
télites, tal qual o Plano Piloto. Assim, é possível
que as alternativas aJi encontradas para resolver
Coneio Brazlliense, 29-12-85
problemas estruturais sejam aplicáveis a Brasília,
Gente
com a vantagem de que os franceses se dispõem
a financiãf projetas nesSa área·-__ O personagem d_a s~mana é o Governador José
As observações feitas por Aparecido em sua ~ AJ)ãreddô ae·011Vie!r8,_qUe regressa de Urria rilaraperegrinação pela EurOpa, priricipalmente em Rotona intefDacion~l traz-~~_9:() em ~ua b?lgagem o
êxito de ser o primeiro ocupante do Palácio do
ma, Paris, Madri e Usboá, inCidiram de modo parBuriti_ a levar a imagem d_e. Brasma além de suas
ticular sobre o fundon_amento do sistema de
fr0t1tefras, sendo reCebido pÔr personalidades que
transportes, em busca de uma solução para Brasília que situe as conv~niêrn;ias locais. E notóriO -demonstram exatame[lte sua importância e da
cidade que âdn11i11Stra:- e daí o interesse do_ Governador - que os
--E:in Roma~ além de ser reçebido em a-uéliêi1cia
transportes de ma_s_s_a se constituem em um dos
. mai~ difíceis problemas do DF.
pelo Papa, participou de um fórum para debater

ª
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os problemas das duas cid!Jde:&, enquanto que
em Paris se avistou com O prefeito da cidade,
Jacques Chirac:, a.lérn d~ receb~er hqrn!E!!n!!gem
dos correspondentes estrangeiros.
Com o prefeito de Madri, Enrique Galván, o·
gov~rnador também teve uma pauta extensa de
assuntos administrativos e, a egemplo do que rew
sultou de seu encontro com s_eu colega de Roma,
surgirão importanteS interCãrribios :entre às dois
países.
Usboa, última etapa da missão oficial, também
recebeu o governador de Brasília à alturª'- Qa.Sta:pdo cttar a audiência que !he ·concedeu ç~~P~sidente Ramalho Eanes.
-Cansado, depois_ de cumprir um intéfi~~i"o roteiro
em pouco menos de duas semana:;o, a partir de
a~nanhã o governador _reassume o Palácio do Buriti.
'
- .
O SR. PRESIDE!'ITE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Louriv_al_Bap-

tista.
O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL- SE.
Pronuncia o seguinte discurso,) -,$r, Presídente,
SrS~ Senadores:
.,
-·
A partir do momento em que um jom_;;tl teceu
considerações maliciosas a própó_Sito da Fenovia Norte - Sul, insinuando a ócOITêrlda âe
irregularidades no tocante às, íorr:n~IJº'ª-4.es d,a concorrência pública para inicio das obras programadas, explodiu, - este é o termO :__ principalmente em São Paulo e no Ri_o qe "".aiieirQ, UfTl
surpreendente volume de editoriais, comentários
e notícias tendencioS!as contra o magno ~preen~
dimento, qUe c:onsagraria na hiStória ~4mirústraw
tiva do País, o governo do Pre_sidenteJosé $arrieY.
Simuhaneamente, o noti.dá.(io das. r<!c;lioerrUssoras e da televisão foi rri~i1Ipu1ado ·com· ihsóllta
rapídez e virulência contra a ferrovia N~ul~A opinião pública verificou, perplexa, qUe estava
diante de uma BHtzkrleg, uma autêntica -guerra
relâmpago, de adversários anónimos e ressenw
tidos, empenhados na n:aanutenção do atri150 ·e
çi_o subdesenvolvimento dasregiõ~ do Norte, do
Nordeste e do Brasil centrai.
-Na verdade, jamais acontecera uma.seroelban:te orquestraÇão de críticas e a,'ª-qües· c-ólitfá üm
dos raros projetes govematnéri.tats--CI.estinados- a
corrigir as imensas distorçõ~s, desequtlíbrjos e
disparidades interegionais de desenyolvimertto,
renda e bemMestar.
-A lamentável e antipatriótlca campanha contra
a FerTOvia Norte-Sul, conforme se evidenciou
posteriormente, fora planejada e acionada no imo- ,
nimato.
Mas, a reação nadon~ c;J_a sensatez, do- equilíbrio e da racionalidade não se_ féi E:SR_e~ar.
O Ministro José Reinaldo Tavare.s, ·at~o.W às
recomendações do Presidente ..José Samey, pulverizou, de imediato, as supostas "denúncias''_re:-.
lativas às apregoadas irregularidades, que somente lbôstiraffi -na fmaginãÇão de alguns ati_vis,~s radicais.
Os fewitados das ComiSs~s- de inquérito- ofi~
cialmente instauradas pelo governo, o cõmparecifnento do ~nistro José Re_in~do Ti!v~res e,o
Senado Federal- convocado para prestar escla- redmentos~sODre as acusações formulad~ pelc;>S
detratores - e, notadamente, os estUdos e as
iJ,1fl)rma~es. fidedignas di~gadas pelos órgãOs
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técnicos esvaziaram, em definitivo, a sórdida campanha.
O suposto "escândalo" foi reduzido às insignifi-

cantes proporções de um conluio tramado por
uma minoria interessada na conservação de um

modelo extremamente concentrador, que defende uma polftica de concentração dos investinieritos em benefício de empresas localizadas no Centro-Sul.
A falácia da inviabilidade das regiões Norte e

Nordeste, acolhida até recentemente como um
dogma pela tecnoburocracia alienada, e pelos
segmentos mais retrógrados do empresariad_o, favorecido pelos privilégios fiscais e creditícios de
toda ordem, é sem dúvida responsáveJ pela implantação de investimen~os concentrados no Centro-Sul, em termos de grandes portos, ampla malha radoferroviária. silos e armazéns, sedes das

empresas estatais e dos centros de pesquisas,
grandes complexos industriais, as indústrias automobilísticas e dos estaleiros de construção naval,
os superprojetos como Itaipu, usinas nucleares,
os metrôs do Rio de Janeiro e de São Paulo,
entre muitos outros.
Desde quando um simples telegrama do exPresidente Arthur Bernardes_ suspendeu e cancelou o_ elenco das obras contra as secas, retardando
durante décadas o desenvolvimento regional, que
o Brasil foi aos poucos sofrendo os impactos de
uma perigosa anomalia, consubstanciada na coexistência dentro do mesmo território, de dois países - um desenvolvido, no Centro-Sul, e outro
marginalizado e empobrecido, nas regiões Norte
Nordeste.
A exacerbação dos enormes desníveis e disparidades inter-regfomtis foi· se transformando, no
decorrer dos anos, em uma ameaçadora distorção, transformada num gravíssimo problema que
está solapando a unidade da Nação brasileira.
Evidentemente, os clamores e o inconformlsmo de cinqüerita milhões de brasileiros que vivem
no Nordeste e no Norte - ou seja mafs de um
terço ( 1/3) da população global do País- suscitaram o advento de órgão comd a SUDENE, .os
Bancos do Nordeste e da Amazônia, a SUDAM,
a Zona Franca de Manaus, para mencionar apenas os mais significativos da reação nacional contra a íniqüidade da explosiva espoliação daquelas
regiões.
O Jornal de BrasíHa divulgou, em sua edição
de 6 de agosto do corrente, corajosas, oportunas
e lúcidas declarações do Governador de Goiás,
e ex~Senador Henrique Santillo, que defendeu
com rara objetividade e eloqüência, a construção
da Fen-ovla Norte-SuJ como necessária ao desenvolvimento nadonal.
Na conferência proferida perante os_ diplom_ados da Escola S1.1perior de _ou-erra (ESG)-, o Gover~
nadar Henrique Santillo concluiu que a Ferrovia
Norte-5ul será o principal fator de integração
do Pais, ligando a Amazônia ao Nordeste, e a
Sul-Leste e produzirá um poderoso impacto sobre
o desenvolvimento nacional, com a geração de
rendas substanciais para o aumento _do Produto
Interno Bruto do País.
o· Governador deixou ciara a "inevitabilidade
de serem construídos sistemas de transportes in~
termodais na borda da Amazônia. Os troncOs fer~
roviárlos Norte-Sul e Leste-Oeste, inteQrando-se
com os Rios TocantinS e ·Atnazonas, promoverão
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a união da Amazônia com os portos do Atlântico
O substitutivo apresentado pelo Relator Nelson
e com os mercados do Centro-Sul".
Wedekin ao Projeto de Lei da Câmara n9 24, de
Ao denfendef a construção da Ferrovia Norte1987, que dispõe sobre a proteç!o da propriedade
Sul, o Governador Henrique Santillo assinalou
intelectual de programas de computador e sua
que ela "desenvolverá no centro do País dois efeicomercialização em nosso País, que foi submetos~ o_ efeJto calha e o efeito arco. O efeito
tido à nossa deliberação, resulta de um trabalho
calha decorre do fluxo de cargas à ferrovia, atra- consciencioso, que se prolongou por várias e
vés de todo o sistema rodoviário vídnal, como
exaustivas reuniões, em busca do consenso sobre
se fosse o movimento de diversos rios a um único
a matéria e de seu aperfeiçoamento. Como afirma
vale. O efeito arco se observa pela integração
o próprio Relator, o substitutivo não é dele, mas,
que a ferrovia permitirá com os portos oceânicos sim, de todos aqueles que participaram das prode São Luís, ao NOrte, e Tubarão, Rio de Janeiro
longadas nego dações e gestões para sua elaborae Santos, ao Sul. Nota-se o efeito arco também
ção, orientando-se pela Política Nacional de Inforno porto fluvial de Manaus, utiliz:ando-se a inter- mática, consubstanciada na Lei n~ 7 232, de 1984,
modalidade ferrovia-hidrovia-rodovia através dos que já previa a necessidade de uma legislação
Rios Tocantins e Amazônas e a Rodovia Belémespecífica sobre programas de computador.
Brasilia".
O substitutivo_ <,~provado visa a assegurar a proPara o início do empreendimento, o governo teçáo dos direitos do autor de programas de com~
propôs um investimento de Cz $ 8 bilhões --patador, programas esses que são verdadeiras
quantia prevista no orçamento, apenas 0,25% do
obras artísticas ou literárias de grande importância
Orçamento Fiscal. ti-ata-se de obra reprodutiva,
comercial e industrial. Assegura-se a proteção a
que irá servir à inte:g_ração do País e ao seu desen- esses programas, mesmo que nao estejam sendo
volvimento.
comercializados no País, pelo prazo de 25 anos,
No Orçamento do Ministério dos Transportes, contanto que sejam registrados no Conselho Na~
o custo da obra- que o govemo pretende cons- dona! dos Direitos do Autor. Protege-se não ape~
truir por etapas- será de apenas 3,7% dos recur- nas o produtor nacional de software, mas tam~
sos previstos. Além de desenvolver o Brasil Cen- bém o estrangeiro, coibindo a pirataria.
tral, logrará integrar as diversas regiões a um
Procura-se, naturalmente, proteger o produto
transporte de custos baixos, papel a ser desempe- que tenha similar nadonal, com diretrizes claras,
nhado pela Ferrovia Norte-Sul. trata-se, na ver- precisas, já adotadas no mercado interno, em todade, de um modelo testado pela experiência de- dos os setores da economia, utilizando, ainda,
senvolvida em grandes países como os Estados a taxação para formar um fundo de investimento
Unidos, o Canadá, a União Soviética e a China.
em pesquisa tecnológica.
Solo,_água, clima, energia, produtos vegetais,
Os incentivos previstos para os programas naprodutos agrícolas, proporcionarão todas as edi- cionais justificam-se amplamente pela necessiM
ções para a formação de um grande parque dade de substituição das importações. Mas os
agroindustrial, além de uma enonne produção distribuidores de programas estrangeiros podem
pecuária de boa qualidade nessa vasta região bra- comercializar, no País, produtos de alta tecno·
sileira.
logia, que não tenham similar nacional.
A Ferrovia Norte..Sul detonará o processo
Cumpre ressaltar que não estamos Inovando
irreversfvel de _aproveitamento das imensas poten- ao estabelecer a reserva de mercado para protecialidades do Brasil Central e das Regiões Norte- ger o produtor nacionaJ de tecnologia, uma vez
Nordeste, viabilizando a sua transformação num que todos os países do mundo procuram incenceleiro mundial voltado para a produção de ali- tivar a sua indústria através de barreiras alfandementos, matérias-primas e minérios.
gárias, da adoção de incentivos fiscais e de outros
Somente a ignorância das fantásticas possibi- instrumentos de defesa. Isso_ porque uma indúslidades dessas regiões- em termos de recursos tria nascente não resistiria à concorrência estrannaturais de toda ordem - acoplada à omissão, geira. impondo-se a s~,.~a proteção para que possa
à incúria, à miopia e à incompetência das autopro- desenvolver-se. Somente assim os países pobres
damadas pseudo-elites que tentaram obstacuJizar poderão evitar a eterna dependência tecnológica,
a concretita.ção da FerTOvia Norte-Sul, pode- que os manteria sempre atrelados ao subdesenriam explicar as tentativas de sabotagem, felizmente
volvimento.
fulminadas pelo prudente desempenho do ilustre
Daí a necessidade de formar recursos humanos
Ministro José Reinaldo íavaies; com qüem me cone de investir em pesquisa tecnológica. E o substigratulo pela sua lucidez: e tenacidade.
tutivo aprovado prevê a criação do Fundo Especial de Informática e Automação, com esse objeAo encerrar estas breves considerações, cumpro
o dever de felicitar o Presidente José Samey pela tivo.
sua visãO-âe estadista e_ excepcional capacidade
I:: importante assinalar que não se cogita de
empreendedora, promovendo, com a FeJTOvia
estabelecer a reserva de mercado para programas
Norte--Sul, a realização de um dos empreendide hardware, que requerem o investimento de
mentos vitais à unidade, desenvolvimento e bembilhões de dólares ern pesquisa.
estar do povo brasileiro. (Muito Bem!)
Estamos, pois, defendendo uma pequena fatia
do mercado nacional, para preservar uma indústria nascente em nosso País, a qual não teria conO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) dições de enfrentar a concorrência de poderosas
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram Saempresas estrangeiras.
__
raiva.
Envidamos ingentes esforços para superar as
riossas dificuJdades internas e externas, <:ertos de
_ O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Proque só poderemos consegui-lo através do desennuncia o seguinte_ discurso.) - Sr_. Preside[}te,
voMmento e do equilíbrio da nossa balança coSrs. SeiiãdoreS:
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merdal. Assim, as exportações são vitais para o

anos emjolnt-venture com a Aeroespatiale francesa, vençam _os concorrentes americanos, franceses, ãletnães, soviéticos, italianOs e ingleses,
29rqUe Pro-péiem que o pagamento seja feito por
minério de ferro de Carajás, a longo prazo. Resta
Confarmar apenas se não há similar nacional fabrt~do_pela.Aeroespatiale, através da empresa mineira Helibrás, em associação com a Engesa. Podemos trocar petróleo por maquinaria ou produtos rriaitufaturados, e assim por diante.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é essencial que
o--Governo brasileiro e nós, parlam~ntares, _não
nos acovardemos diante das pressões do GoverriOnorte-americano. O Si. Reagan tem demonstrado a sua vocação _pelo autoritarismo e pela
pi'epotênda através da ingerência indébita na Nicarágua, onde alimenta uma guerra fratricida.
Agora Quer dobrar-nos aos interesses de uma
_s_imples empresa de software americana, mesmo que à custa do sacriffc:io de nosso desenvolvimento-no setor.
se- forrn_os impedidos de exportar nossos produtos, não teremos como pagar sequer os juros
de nossa dfvida externa. Teremos de declarar novamente a moratória, ou, melhor, teremos oportunidade de reestudar a que_stão e, Propor soluções
inovadoras.
Já se propõe a conversão de parte da dívida
eni investimento em nosso País. Poderemos também estabelecer que outra parte Seja paga com
Produtos de nossa pauta de exportação. Podemos, ainda, alertar. os paíSes do Terceiro Mundo
para necessidade de se unirem, a fim.de negociar
com os poderosos banqueiros das nações industrializadas. Aliás, _esta ê a proposta de Barbosa
Lima Sobrinho, segundo o qual os países devedores devem organizar-se hum "cartel de devedores, substituindo compromissos acima de suas
forças, pela reivindicação de uma espécie de conçprçl{rta preventiva, que \Eive em consideração as
suªs _r~ls condições de pagamento". E acrescenta:

nosso País, para que possamos saldar os nossos
compromissos internacionais. Por isso,

h~

grande empenho dos nossos governos

p~

um

fomentar as exportações. Exportamos matêrias-primas a preços aviltados, inferiores aos preços correntes há algumas décadas, e, ass[m, todos os
produtos de exportação sujeitam-se à preços às
vezes irreai_s, para que sejam competitivos no exterior, mesmo que, para isso, sejam majorados in-

ternamente.
No entanto, o que acontece quando uma empresa norte-americana, a Microsoft, é impedida
de comercializar seus programas de computador

MS-DOS no Brasil, por força da legislação interna,
que protege o similar nacional? O próprio presidente dos Estados Unidos apressa-se a impor
sanções econômlcas ao Brasil, anunciando sua
decisão de elevar tarifas alfandegárias para compensar as oportunidades de vendas perdidas por
companhias norte-americanas, que estimam em
105 milhões de dólares. Nem ao menos esperou
S. Ex" o reSultado do rec_ursç interposto ao Conselho Nacional de Informática e Autom.,ção Industrial (C:ONIN), que proferirá a decisão final. lndif~
rente, ainda, à premência do nOsso País, do qual
se diz amigo, de exportar seus produtos para poder resgatar seus compromissos internacionais,
ameaça-nos com retaliações comerciais, a ftm
de submeter-nos na questão da informática.
Trata-se de uma ação mesquinha, visto que
importamos equipamentos eletrônicos dos Estados Unidos, anualmente, na área de informática,
no valor aproximado de 1 bilhão de dólares (ln
Conelo Brazlllense, 14-11-87).
A decisão do presidente norte-americano não
está coerente com as normas de comércio internacional adotadas pelo Acordo Geral de Tarifas
de Comércio (QATT), órgão ao qual o Governo
brasileiro anuncia a decisão de recorrer.
Aliás, em resposta ao comunicacto do Presidente Reagan, o Presidente José Samey, mostrando-se decepcionado ante a "ame-ªça indébita e
discriminatória" de seu colega norte-americano,
lembra que "as restrições que os Est?~dos Unidos
já impõem ao acesso de produtos brasileiros a
seu mercado, através·de práticas contrárias a seus
compromíssos no GATT, em mUitO superam os
prejuízos que alegam ter no mercado brasileiro
de informática" (ln Jornal do Brasil, 14-11-87).
E S. ~ informa que âeterminou aos Ministérios
das Relações Exteriores e da Fazenda os estudos
necessários para verificar a possibilidade de também impor restrições às importações de produtos
norte-americanos, caso se concretizem as retaltaw
.ções anunciadas pelo Presidente Reagan
Louvamos a firmeza demonstr<;~da pelo Presidente José Samey ne_s_se lamentável episódio, e
lembramos a S. E>r a conveniência de recomendar aos Ministérios das Relações Exteriores e da
Fazenda uma ação conjunta no exteripr, principalmente nos países da América Latina, do Leste
Europeu e da Ásia, visando a incentivar.- o -intercâmbio comercial entre .aqueles países e o Brasil.
Temos de diversificar o nosso comércio exterior
e alterar as regras do jogo, propondo pagamento
em matéria-prima ou produtos indl.!stri_alizados.
A propósito, está em fase de negociação a ÇQffi_-.
pra de 52 helicópteros da Romênia pelo Brasil,
para equipar a aviação do Exército, Talvez os romenos, que fabricam helicópteros há mais de 16

"Não há nada mais aviltante do que subscrever cartas de intenções que não podem
ser cumpridas. Já estamos em tempo de reunir os devedores para o confronto com banqueiros que permanecem unidos e solidátios" (ln Jornal do BrasU, 15-11-87).
---Sr.PreSidente, Srs. Senadores quero pa:iabenizá-los _pela aprovação do substitutivo na sessão
extraOrdinária de ontem, a qual lamentavelmente
fui impedido de comparecer, e insisto para que
não nos acovardemos diante dils pressões deWa:shington.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
Bem!)

Ó SR. PREsJDEl"'TE (Jutahy Magalhães) Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão, convocando uma extraordinária
a realizar-se hoje, às 15 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno únic:o, do Projeto de Lei do
Senado n9 31, de 1987- DF, que estima a receita
e fixa a despesa _do Distrito Federal para o exercido financeiro de 1988, nas parteS relati~s ao

Novembro de 1987
Gabinete do Governador, Procuradoria Geral e
Secretaria de Comunicação Social, tendo
-PARECER FAVORÁVEL, sob n• 25, de 1Q87,
da COrillsSão

-do Dlsbito Federal.
--2Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
seriadO-no 31, de 1987- DF, que estima aReceita e fixa a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988,-riaS partes relativas
às S~cretaifàs dó GoVerno e da Administração,
teiid6
..
PARECER FAVORÁVEL, sob no 26, de 1987,
da COm_issão -

--'do Dlslrlto Federal,

-3Votação, em {úffiO -único, d9 Projeto de Lei do
Senado n~ 31, Qe 1987 - DF, que estima a ReCeita e fixa a despesa do Distrito Fecter&l para
o exetcído financeiro de 1988, nas partes relativas
à Secretaria de Finanças e Reserva de contingêncía, tendo
PARECER, sob n9 27, de 1987, da Comissão
~do Distrito Federal, favorável às partes
mencionadas, e contrário às emendas apresentadas, com voto vencido, quanto às emendas, do
Senador Mauro Borges, Relator.

-4Votação, em turno único, do P{ojeto d~ Lei Qp
Senado no 31, de 1987- DF, que estima aReceita e fiXa a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro.d_e 1900,_nas partes relativas
às Secretarí~_s_ de Educação, Cuhura, de Saúde
e de ServiçoS Sociais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 2B, <io_í987,
daComissão-·
-·---

-do Dlslrlto Federal.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Sénado no 31, de 1987 - DF, que estima a Receita e fixa a despesa do Distrito Federal para
o exerciçio financeiro c:te 19~ nas partes relativas
àS -secretarias de Viação e Obras e de SeMços
Públtcos, tendo
__ _
· PARECER, sob n1 29, de 1987, da Comissão
-do Dlsbito Federal, favorável, com emendas que apresenta.
~6-

""VõtaÇao;-em turrióJ1nicO, ao--ptójeto-de Lei do
SenadO n9 "31, de 1987 - DF, que estima a Receita e fixa ·a- despesa do Distrito Federal para
o exercido financeiro de 1988, mis partes relativas
às Secretarias da Indústria, COmércio e Turismo,
de Ttabalhó e de Af}rlcultura e Produção, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 30, de 1987,
da ComiSsão

-do1>1slrlto Fedeial.

-7Votação em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n~ 31, de 1987 - DF, que estima a Receita e fixa a despesa do DistritO Federal para
o exercício financeiro de 1988, na parte relativa
à Secretaria dé segurança Pública, tendo
_PARECER FAVORÁVEL, sob n• 31, de 1987,
da Comissão
-do DistritO Federãl.
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Novembro de 1987

-8Votação, em turno único, do Projeto de
Senado

~ei

do

no 31, de 1987 - DF, que estima a Re-

ceita e fiXa a despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 1988, nas partes relativas
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e Receita e Texto da Lei, tendo
PARECER, sob n9 32, de 1987, da Comissão
-do Distrito Federal, favorável, com emendas
que apresenta.

-9Votação, em turno único, do Requerimento

n~

142, de 1987, de autoria do Senador Nelson Car-

neiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista
concedida ao Jornal do Brasil, edição de
13-9-87, pelo ex-Senador Amaral Peixoto, a respeito de problemas da atualldade brasileira.

-10Votação, em turno único, do Requerimento n?

180, de 1987, de autoria do Senador Márdo Lacerda, solicitando, nos termos do art367 do Regi-

mento Jnteino, o desarquivamento do Projeto de

Lei do Senado n" 53, de 1981, do Senador Gastão
Müller, que obriga os fabricantes de colas ou fluidos para limpeza de máquinas a adicionarem a
estes produtos repelentes odoríferos que impeçam a sua utilização como substâncias entorpecentes e dá outras provídêndas.

-11Votação, em turno único, do Requerimento n9
181', de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, .solicltando, nos termos do art 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n" 90, de 1983, do Sena-dor Gastão
Müller, que veda a cobrança de juros e muJtas
pelo atraso de pagamento de quaisquer obrigações, quando não resultantes de apuração calculada proporcionalmente aos dias de efetivo atraso
que lhe deram motivo.

-12Votação, em turno único, do Requerimento n9
182, de 1987, de autoria do Senador Mflrclo Lacerda, solicitando, nos termos do artigo 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n" 211, de 1981, do Senador
Gastão Müller, que toma obrigatória a gravaçao
do número do respectivo chassi nos vidros de
veículos automotores fabricados no País e dá outras providências.

-13Votação, em turno único, do Requerimento n"
183, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n9 258, de 1981, do Senador Gas~
tão MüJler, que autoriza a Empresa Brasileira de
Filmes S/A- Embrafllme, a disciplinar a inclusão
obrigatória de filmes nacionais de longa e curta
metragem nas programações das estações de televisão._

-14Votação, em turno único, do Requerlmento no
184, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi-

-menta Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n~ 74, de 1982, do Senador Gastão
Müller, que dispõe sobre a padronizã.ção dos contratos relativos ao sistema de consórcio para aquisição de bens ~ dá outras providências.

-15Votaçi:o, em turno _único, do Requerimento n9
185,-de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do RegiJTtento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Le[ do Senado no 86, de 1982, do Senador Gastão
Müller, que toma obrigatória a impressão, no rótulo e na bula de produtos industriais que contenham a substância "b.enzeno", da palavra "veneno" e da indicação do correspondente antídoto,
e dá outras pro-vidêndas.

-16-- ~-Votação, em turno único, do Requerimento n9
186, de 1987, de autona do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n9 93, de 1982, do Senador Gastão
MüJler, que obriga os cartórios de Vara Ovei a
fazer comunicação ao Cartório de Distribulç~o.
para efeito de baixa, das ações arquivadas ou jul~
gadas improcedentes.
-17_Yotação, em turno único, do Requerimento n?
187, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda·, ·solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado no 116, de 1982, do Senador Gastão Müller,_que dispõe sobre a impressão da data
de fabricação e. do respectiv_o prazo de validade
nas embalagens de pro_dutos industrializados destinados à a1imentação humana.
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-21-

Votação, em turno único, do Requerimento n9
191, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n? 11, de 1983, do Senador -Gastão
Müller, que altera a Lei n9 5.988, de 14 de dézembro de 1973- "que regula os direitos autorais
e dá outras providências".

-22Votação, em turno -único, do Requerimento n~
192, de 1987, de autoria do Senador Márcio La~
cerda, solicitando, nos termos do artigo 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n" 29, de 1983, do Senador
Gastão Müller, que limita a utilização de bromato
de potássio, comO aditivo químico, pelos moinhos, na industrialização da farinha de trigo.

-'-23Votação, em turno único, do Requerimento no
193, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n9 144, de 1983, do Senador Gastão Müller, que dispõe sobre a proibição de importação de bebidas alcoólicas em tóneis ou acondidonamento assemelhado, e dá outras providências.

-24Votação, em turno único, do Requerimento n9
194, de 1987, de aUtOria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado no 178, de 1983, do Senador Gastão Müller, que veda a utilização de corantes artificiais na fabrícação de produtos alimentícios ou
medicinais, e dá outras providências.

-18-

-25-

Votaçao, em tUrno Unico, do RequerimentO n9
188, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do artigo 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n9-l37, de 1982, do Senador
Gastão Müller, que altera o artigo n~ 132 do Código Penal e revoga o artigo 34 da lei das contra-

Votaçáo, em turno únlco, do Requerimento n?
195, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, no_s_terrnos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado na 185, de 1983, d6 Senador Gastão Müller, que dispõe sobre a cobertura da apólice de seguro habitacional.

venções penais.

-26-19-

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
189, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n~ 204, de 1982, do Senador Gastão Müller, que veda a comercialização de plantas
amamentais venenosas, tóxicas ou nocivas à saúde.

Votação, em turito único, do Requerimento n~
196, de 1987; de autoria do Senador Márcio La~
cerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n9 62, de 1984, do Senador GaStão
Müller, que habilita as mie-redestilarias de álcool
para fins carburantes a participarem dos programas oficiais de financiamento, libera a comercialização da respectiva produção, e dá outras providências.

-20-

-27-

Votaçao, _em turno único, do Requerimento n9
190, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n? 216, de 1982, do Senador Gastão Müller, que dispõe sobre a comercialização
de produto industrial que contenha substância
tóxica ou venenosa.

Votação, em turno único, do Requerimento n"
197, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do !?J_pjeto de
Lei do Senado n9 75, de 1984, do Senador Gastão
MUller, que acrescenta aJinea ao item II do § ]9
do art. 250. do Decreto-Lei no 2.848, _de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
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-28-

Gastão Müller, que dispõe sobre a extração e o
transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo
humano, com fins terapêuticos e científicos, e
dá outras providêndas.

Votação, em turno único, do Requ~rfmento n9
198, de 1987, de autoria do Senador Márçjo La-

cerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnterno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n~ 107, de 1984, do Senador Gastão MUller, que proíbe ao BNH e quaisquer entidades financeiras vinCti]adcts ao Sistema FinanceJro
de Habitação o fom,~c}_mento de informações sobre mutuários em débito.

-29Votação, em turno único, do Requerimento n9
199, de 1987, de autoria do Senadpr_Márç_io Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do R~gi

mento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n9 11 I, de: 19~. do Senador Gas-tão MüJJer, que estabelece o seguro fmança como
garantia indiscutível e irrecusável para a locação
de imóveis residenciais ou comerdais, e dá outras
providências.

-30Votação, em turno úni_ço, do Requerimento n"
200, de 1987, de autoria do Senador Márcio La~
cerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi~
menta (ntemo, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n 9 154 de 1984, do Senador Gas-tão MüJier, que toma obrigatória, nas sindicân~ias
que envolvam apuração das causas de addentes
aéreos, a presença de_ um membro designado
pelo Sindicato dos Aeronautas, que tramita em
conjunto com os Projetas de Lei do Senado n95
145, de 1984 e 78, de 1985.

-31Votação, em turno único, do Requerimento n"
201, de 1987, do Sena__QQr_Márclo Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 157, de 1984, de autoria do Senador Gastão
Mú1ler, que proíbe o trabalho em horas extraordinárias nas empresas que, no último qüinqüênio,
ienham reduzido o número de empregados.

-32Votação, em turno único, do Requerimento n9
202, de 1987, do Senador Márcio L.a:cerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarnento do Projeto de Lei do Senado n" 187, de 1984, de autoria do Senador Gastão
MüDer, que dispõe sobre programação de lnteresse local nas emissoras de televisão.

-33-

-35Votaç:ão, em turno único, do Requerimento n9
205, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos terrrios do art. 367 do Regimento l'nterno, o desarqtJivamento do projeto de Lei do Sena~
do n~ 106, de 1985, de autoria do Senador Gastão
Müller, que institui a _semana nacional da democracia, cujo patronQ é Tancredo de Almeida Ne-

ves.
-36Votaç:ão, em tu!TIO únic_o, do Requerimento n9
206, de 1987, do Senador Márdo Lacerda, solicitando, nos termos do art. ~67 do regimento inter~
no, o desarquivamentO do Projeto de Lei do Stmado n" 154, de 1985, de autoria do Senador Gastão
Müller~-que denomina rodovia Presidente Tancredo Neves a BR-158, que liga AJtamira, no Pará,
a Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

-37Votação, em turno único, do Requerimento n9
207, de 1987, do Senador ~reio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do regimento interno, o desarquivamento do Projeto de Leí do Senado nç216,de 1985, de autoria do Senador Gastão
Mü_ller, que modifica o caput do art. 70 da Lei
n9 5.1 08, de 21 de sete mOi-o de 1966, para per~
- mitir que analfabetos possarfl obter carteira de
habilitação para conduzir veículo automotor.

-38Votação, em turno único, do Requerimento n9
208, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do regimento interno, o desarquívamento do Projeto de Lei do Senado nç317, de 1985, deautoriadoSenadorGastão
Müller, que altera o artigo 95 da lei nq 4.737, de
15 de julho de 1965, para permitir, desde que
não ofensivo à moralidade pública, o registro do
cognome do candidato.
-39Votação, em turno único, do Requerimento
209, de 1987, do Senador Márcio Lacerda,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivarnento do Projeto de Lei do
Senado n~ 360, de 1985, de autoria do Senador
Gastão MLLer, que retira do alienante as exigên~
ci.as de apresentação de certidões, quando o imóve] alienado já for financiado pelo SFH e estiver
-sendo objeto de transferência a terceiro.
n~'

Votação, em turno únlco, do Requerimento n9
203, 'de 1987, de autoria do Senador Márcio La-40cerda, solicitando, nos termos do artigo 367 dO Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
Votação, em turno único, do Requerimento n9
de Lef do Senado n9 194, de 1984, do Senador 210, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solidGastão MüUer, que torna obrigatório o laudo de tando, nos termos do art. 367 do Regimento lnterperitos das secretarias do património histórico e _np, o__ desarquivarnento do Projeto de Lei Senado
artístico nacíonal nas obras de arte e dá outras
nQ 363, d.e 1985, de autoria do Senador GastãO
providências.
-Müller, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
adoção de métodos ou sistemas de proteção à
-34fauna aquática, quando da existência de barra·
Votação, em turno único, do Requerimento n9
gens.
204, de 1987, de autoria do Senador Márcio La-41cerda, solicitando, nos termos do artigo 3õ7 do
Votaçao, em turrio único, do Requerimento n9
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
211, de 1987, do Senador Márcio Lacerda, solicide Lei do Senado n9 231, de 1984, do Senador

Novembro de 1987
tando, nos termos do art. 367 do Regimento_ Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n 9 367, de 1985, de autoria do Senador Gastão
Müller, que fJXa o valor da taxa de inscriçao e
expediente cobrado Pelo agente financeiro nas
operações de transferência de imóveis_Jinanciados pelo Sistema Finançeiro de Habitação,

-42Votação, em turno único,_ do Requerimento n9
212, de 1987, do senado( Már<::io Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Re.glmento Jnter"
no, o desa.rquivarnento do Projeto de Lei do Sena--do rr' 373, de 1985, de autoria do Senador Gastão
Müller, que obriga a devoluÇão de importârlCias
antecipadas como s,in;:U ou iní~io de pagamento
de im6vei financiado pelo SFH, quando não concretizada a transação.

-43Votação, em turno único~ dO Requerimento _rt'
216, de 1987, de autoria do Senador Márdo Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, do desarquivamento do_ Projeto
de Lei do Senado n9 376, de 1985, de autoria
do Senador Gastão Müller, referência obriQ'atória
às normas da associação brasileira de normas
têcnicas nos rótulos dos produtos industrializados.

-44Votação, em turno único, do Requerimento n9
213, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando. nos, termos do at:t-.397 do Regi~
menta lnterno, o desarquivamento do PrOjeto de
Lei do Senado n" 32, de 1986, do Senador Gastão
Müller, que acrescenta, parágrafos áo àrt.- 6.:' e modifica a red.ação do parágrafo único do art. 6"
do Decreto-lein~ 2.963, de 6 de outubro de 1983,
que dispõe sobre a regulamentação para· eX:ecuçb-o de setviço_de transporte rodoviário de cargas
ou produtos perigosos e dá outras providências.

-45Votação, em tumo único, do Requerimento n?
215, de 1987, de autoria do Senââor Mâi'cio Lacerda, SolidUmdo, noS téTnos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n" 88, de 1986, do _s_en_ador Qastão
Müller, que institui o salário-profisSiOnal do mú-siCO.-

-46Votaçào, em turno úni<::o, do Requerimento n9
216, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicit;mdo, nos termos do art. 367 do Regimento lnterno, do_ desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n9 108, de 1986, do Senador
Gastão Müller, que cria a residência fonoaudiológica para os formandos em Fonoaudiologia e
dá outras providências.
~47-

Votação, em turno único, do Requerimento n?
· 217, de 1987, de autoria do Senador Márdo Lacerda, solicitando, nos tennos do art. 367 do Regimento lntemo, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n? 120, de 1986, do Senador Gastão Müller, que dispõe sobre o .direito de prefe-
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rênda dos condutores autónomos na aqujsição
de caminhões e dá outras providências.
-48-~

Votação, em turno único, do Requerimento n<?
218, de 1986, de autoriã -do Senador Márcio La~

cerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi~
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n"' 127, de 1986, do Senador Pas~

sos Pôrto, que a1tera disposições da Lei n9 6.965,._
de9 de dezembro de 1981, que regula oexerdcio
da profissão de fonoaudiólogo.

-49Votação, em turno único, do R~uerimento n<?
219, de 1987, de autoda do Senador Márcio La-

cerda, solicitando, nos termos do art 367 do Regimento lntemo, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n" 158, de-I98ô, do Senador Gastão MüUer, que estabelece a obrigatoriedade de

manutenção de posto de serviço bancário no caso
de extinção ou fechamento de uma única agência
bancária em determinado mWllcípio.

-50Votação, em turno único, do Requerimento n"'
220, de 1987, de autori-' do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n"' 167, de 1986, do Senador Gastão MüJier, que institui a residência em psicologia
clínica, cria a Comissão Nacional de Psicologia
Clfnica e estabelece outras providências.

-51Votação, em tumo úniç:o, do Requerimento n"'
221, de 1997, de-autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projetº de
Lei do Senado n"' 181, de 1986, do -Senador Gastão Müller, que toma obrigatória a especificação
dos alimentos e bebidas que interferem na absorção ou no efeito das drogas e medicamentos,
nos rótulos, bulas e impressos dos mesmos.

-52Votação, em tumn único, do Requerimento no
222, de 1987, de autorla do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado ~9 230, de 1986, do Senaçlor Gas-

tão Müller, que assegura, aos contribuintes do
Imposto de Renda optar pela compensação do
valor tQtal ou parcial da restituição de que trata
o artigo-14 da_ Lei n 9 7.450, de 23 de dezembro
de 19S5, com o imposto devido nas declarações
de rendimentos dos exercícios de 1987 e seQ-uintes, e dá outras providências.

"'-53Votação, em turno único, do Requerimento n9
227, de 1987, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do arl 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado no 358, de 1985, de sua autoria,
que dispõe sobre a profissão de zootecnista.
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Interno, o desarquivamento do PJ:ojeto de Lei do
Senado n9 187, de 1983, de autoria do Senador
Passos Pôrto, que "estabelece normas de uso do
solo agrícola".

-58Votação, em turno únfco, dó Re-Cjiierlmento n?
232, de 1987, de autoria do Senador FrancisCo
Rollemberg, solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desarquivamento_do Projeto de Lei do Senado n9 29, de 1984, do Senador
Passos Pôrto, que "inclui, no Polígono das Secas,
toda a área dos Estados de Sergipe, Alagoas, Per~
nambuco, Parwba, Rio Grande do Norte, Ceará
e Piauí...

-54-

-59-

-- Votação, em turno_ único, c;Io Requerimento n 9
228, de 1987, do Senador Francisco Rollemberg,
solicitando, nos termos do art 367 do Regimento
Interno, o desarqujvameJ1tQ _do Projeto de Lei do
SenadO n 9 73, de 1981, de autoria do Senador
. Passos Pôrto, que cria o instituto nacional de con~
s.ervaçáo do solo e dá outras providências.

Votação, em turno único,_ do R_equerimento n~
233, de 1987, do Seilador FraMciSCo Rotlemberg,
solicitando, nos termos do art 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 124, de 1986, de auferia do Senador
Pas_sos Pôrto, que "autoriza o Servidor Ovil da
União a indicar pessoa que tenha como depen~
dente para efeito de percepção de pensão e dá
outras providências".

-55Votação, em turno único, do Requerimento n?
229, de-1987, do Senador Francisco Rollemberg,
sql_icj~ndo, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado_n9 173, de 1981, de autoria do Senador
Passos Pôrto, que "extingue os incentivos fiscais
a investiinentos aplicados na compra de açóes
e debêntures conversíveis em açóes mediante a
composição de fundos de investimentos autori~
zados pelo Decreto-Lei no 157, de 10 de fevereiro
de 1987".

-56Votação, em -tUiTiOónico, do Requectffier\to n9
230, de 1987, de_ autoria do Senador Francisco
RoJiemberg, solicitando, nos termos do art. 367
dõ RegfmentOifitema, o des-arqüivamento do Projeto de Lei do Senado n9 66, de 1983, do Senàdor
Passos Pôrto, que "inStitui o Projeto Nordeste e
dá outras providências".

-50Votação, em tumo únfco, do RecjUerúTtento n9
234, de 1987, de autoiía do Senador Francisco
Rollemberg, solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o-desa,rquiv~mento do Projeto de Lei do Senado no I29,_de 19á6, do Senador
Passos Pôrto, que "dispõe sobre a proteção do
trabalho do empregado em serviços domésticos
e dá outras providências".

-61~

Votação, em fumo único,_ do Requerl_mento n9
244, de 1987, de autoria do Senador Vlrgílio Távora, solicitando, nos termos regimentais, o desarquivamentõ do Projeto de Lei do Senado n? 309,
de 1985, do senador Heráclito Rollemberg, que
"autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação
Nacional do Bem-Estar do Idoso- Funabei, e
dá outras providências".

-57-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy. Magal.haes) -

Votação, em turno úniCo, do -~_eque_rirnento no
23-1. de 1987, do Senador Francisco Rollemberg,
solidtando, nos termos do art. 367 do Regimento

Está encerrada a sessão.
_ _
(Levanta-se a sessão_ às 12 horas e 35_ml~
nutos.)

Ata da 80" Sessão, em 19 de novembro de 1987
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Francisco RqUemberg
ÀS 15 HORAS E 30 !1INUTOS, ACHAM-5E
PRESENTES OS SRê SENADORES:
Mário Maia-AJuizjo Bezerra- Leopoldo Peres
-- Odacir Soares - Ronaldo Aragão - João
Menezes - Jarbas Passarinho - João Castelo

- Alexandre Costa - Edison Lobão - João
Lobo - Chagas Rodrigues ~ Álvaro PacheCo
-Virgílio Távora - Cid Sabóia de Carvalho _Mauro Benevides - Carlos Alberto -José Agripino - Lavoisier Maia - Humberto Lucena Raimundo Lira- Marco Maciel- Antonio Fadas

- Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Albano Franco - Francisco Rollemberg - Lourival
Baptista- Luiz Vianna --Jutahy MagalhãesRuy Bacelar- Gerson Camata -João Calmon
- Jamil Haddad - Nelson Carneiro - Ronan
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Tito- F"emando Henrique Cardoso- ~rio Covas - Mauro Borges -Iram Saraiva - Irapuan
Costa Júnior - Pompeu de Sousa - Maurício
Corrêa ~Meira Filho- Roberto Cawpo_s- Louremberg Nunes Rocha- Rachid Saldanha Derzi
-Wilson Martins- Leite Chaves - Affonso Camargo - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin

-José PauJo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
A lista de presença acusa o comparecimento
de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
-

Sobra a mesa, requerimentos que serão lidos

peJo Sr. 1~"-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO

Novembro de 1987

.. REQUERIMENTO

REQUERIMÊNTO

N• 255, de 1987

N• 262, de 1987

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n'~" 289/85.
Sala das Sessões. 19 de _novembro de 1987.
---.Senador Jutahy Magalhães.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. _367 do Regimento Interno,
requeiro--o- <:lesarquivamento do PLS 09 234/86.
Sala dás Sessões, 19 de novembro de 1987.
- Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO
REQUERIMENTO

N• 256, de 1987
Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS IT' 109/86.
Sali:t~de: _Sessões, 19 de novembro de_l987.
-Senador Jutahy MagalhãeS.

N• 263, de 1987
Sr. Presidente,
Nós termos do art. 307 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do PLS n9-235/86,
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987.
- Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO

N• 25o, de 1987

N•257,DE1987

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 367 do Regimento Inter-

no, requeiro o desarqulvamento do PRS n9 49/80.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987.
- Jutahy Magalhães-

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 111/86.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987.
-Senador Jutahy Magalhães..

REQUERIMENTO

N• 251, de 1987

N• 258, DE 1987

Sr. Presidente,

Nos termos do artigo 367 do Regimento lnter~
no, requeiro o desarquivamento do PRS n~-37/f!iZ.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987.
- Jutahy Magalhães.

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 367 do RegimentO iriterno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 113/86.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987. Senador Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

N• 264, de 1987
Sr. PreSidEmte;
-Nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, requeiro o d,esarquivamento do PLS n9 245/86.
Sala das_ Sessões, de nov-embro d,e_ 1987. Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (FranciSco Rollemberg)
- Este requerimento _será publicado e incluído
na Ordem do Dia, nos termos do disposto no
art 279, inciso )(, do Regimento Int_emo.

-_c) SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-

Passa~se_ à_

ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO

N• 252, de 1987

N• 259, DE 1987
Sr. Ptesidente,
t"fos termqs do artigo 367 do Regimento Tnter~

no, requeiro o desarquivamento do PRS

n~

145/85.
Sala das SeSsões, l9:âe novembro de 1987.
- Jutahy Magalhães-

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, requeiro o desarqutvamento do PLS n9 114/86.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987.
- Seriador Jutahy MagaJhães.

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

N• 253, de 1987

N• 260, de 1987

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 367 do Regimento lnter~
no, requeiro o desarquivamento do PLS n" 110/81.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987.
-Jutahy Magalhães.

- Sr. Presidente,
Nos_ termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do PLS n 9 115/86.
Sala das SesSões, 19 de noVEmlbro de 1987.
- Jutahy Magalhães

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

N• 254, de 1987

N• 261, de 1987

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 367 do Regimento lnter~
no, requeiro o desarquivamento do PLS n" 150/81.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987.
- Jutahy Magalhães.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do PLS n 9 233/86.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1987.
~ Jutahy Magalhães

Item 1:
Votação, em turno único~ do. Projeto de
_Lei do Senado n 9 31, de 1987- DF, que
---eStima a receita e -fiXa a de~ipesa-do Dlstrito
Federal para o exercício financeiro de 1988,
nas partes relativas ao Gabinete d.ó Gover·
nado r, Procuradoria Qeral e Secretaria de Comunicação Social, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 25, de
1987, da Comissão do Distrito FederéÍI.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária antedor.
Passa-se à votação do projeto, nos iermos do
parecer.
Os Srs. Sen<1dores que o aprovam quei-ram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal,
para a red.ação final.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolleniberg)
-ltem2:
Votação, em turno óniCo, do Projeto de
Lel do Senado n9 31,__ de 1987 -~DF, que
_estima a receita e foca a despesa do Distrito
Federal para o exercido financeiro de 1988.,
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nas partes relativas às Secretarias do Governo e da Administração, tendo

O SR. PRESIDEI"'ffE (Francisco Rollemberg)

---:-ltem5:

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 26, de

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n9 31, de 1987 - DF, que
estima a Receita e ftxa a Despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 1988,
mi$- partes relativas às Secretarias de Viação
-_e Obr.as __e de Serviços Públicos, tendo
-PARECER, sob n~ 29, de 1987, da Comissão
- do Distrito Federal, favorável, com
- emendas que apresenta.

1987, da CoiníssãO do Distrito FederaL
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Passa..se à votação do projeto, nos termos dO
parecer.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal,
para a redação fmat

A discussão da matéria foi encerrada na sessão

extraordinária anterior.
Nos termos do § 3° do art. 413 do Regimento
Interno; será fmal o pronunciamento da Comissão
sobre as emendas, salvo se um terço da composição do Senado requerer a votação em plenário
de emenda por ela aprovada ou rejeitada.
Eo;:~_tação o projeto, nos termos do parecer.
OsSrs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal,
para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item3:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n"' 31, de 1987 -DF, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 1988,

nas partes relativas à Secretaria de Finanças
e reserva de contingência, tendo
PARECER, sob n9 27, de 1987, da Comis-

são
-do Distrito Federal, favorável às partes
mencionadas, e contrário às emendas apresentadas, com voto vencido, quanto às
emendas, do Senador Mauro Borges, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item6 :
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 31, de 1987 - DF, que
estima a receita e fiM a despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 1988,
nas partes relativas às Secretarias da Indústria, Comércio e Ttirisnlo, de Trabalho e de
_AQilCultufa e Produção, tendo.

A discussáo da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Nos termos do § 3Q do art. 413 do Regimento
Interno, será final o pronunciamento da Comissão
sobre as emendas, salvo se um terço da composição do Senado requerer a votação em plenário
de emenda por ela aprovada ou rejeitada.
Em votação o projeto nos termos do parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal,
para a redação final.
O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg)

-Item4:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n 9 31, de 1987- DF, que
estima a Receita e fixa: a Despesa do Distrito
Federal para o exercido financeiro de 1988,
nas partes relativas às Secretarias de Educação, CuJtura, de Saúde e de Serviços Sacias,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 2á, de

1987, da Comissão
-do Distrito Federal.

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 30, de

1987-, da Comissão
-do Distrito Federal.

1

A discussão da_matéria foí encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Passa~Se à votãção do projeto, nos termos do
parecer.
Em votação.
_
os srs.~seáadore.S -que o aprovou queíi'am permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal,
para a·redação final.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

Iteig 7:
Votação, em turno único, do Projeto de
n~ 31, de 1987 - DF, que
_ estima a receita e fixa a despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 1988,
na--parte relativa à Secretaria de Segurança
Pública, tendo

Lei do Senado

PARECER FAVORÁVEL, sob

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto, nos termos do
parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal,
para a redação final.

ri• 31, de

1987,_ da Comissão
·:...._do Distrito Federal,
A discussão da matéria foi encerrada na sessáo
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto nos termos do
parecer.
Os Srs. Senàdõres que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria vai à Comissão do Distrito
para redação final.

Federa~

O SR. PRESIDEN'IE (Francisco RoUemberg)

-Item8:
Votação. em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n9 31, de 1987- DF:, que
estiina a receita e fJXa a despesa do Distrito
Federal para o exercido fmanceiro de 1988,
nas partes relativas ao Tribuna] de Contas
do Distrito Federal e receita e texto da Lei,
tendo
PARECER, sob n9 32, de 1987, da COmissão
-do Distrito Federal, favorável, com
emendas que apresenta.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Nos termos do § 3 9 do art. 413 do Regimento
Interno, será final o pronunciamento da Comissão
sobre as emendas, salvo se um terço da composição do Senado requerer a votação em Plenário
de emenda por ele aprovada ou reje_itada.
Em votação o projeto, nos termos do parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer_ sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vái à Comissão do Distrito Federal
para a redação fmal.
O SR. PRESIDEN'IE (Francisco RoUemberg)
- Sobre a mesa, a redaçao final, que será lida
peJo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte.

(*)PARECER
N• 34, de 1987
Da Comissão do Distrito Federal, redação final do Projeto
, de Lei do Senado n• 31, de
1987-DF, que "estima a Receita
e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro
de 1988".
(•) Serâ pubUa~do em Suplemento à presente edição.

O SR. PRESIDEN1E (FiEmciSco Rollemberg)
-Em discussã-o a redação final. (Pausa.)
. Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
A matéria é dada como definitivamente adota·
da,-dispensada ~votação;- nos termos regimentais.
O Projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg)

-Jtem9:
Votação em turno únic.o, do Requerimento
o

n" 142, de 1987, de autoria do Senador Nel·

son CarneirO; solicitando, nos termos regimentais, a transcriçãO, nos Anais d6 Senado
Federal, da entrevista concedida ao Jornal
do Brasil, edição de 13-9-87, pelo ex~Se
nador Amaral Peixoto, a respeito de proble~
mas da atualidade brasileira.

Em votação o requerimento.
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Os Srs. que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)

problemas. Agora, receamos por uma decepção
nacional. Algumas das dificuldades que estão em~
baraçando a Constituinte. previ anteS de ela insta__lar-se_ e conversei a respeito com o Deputado
UlysseS Guimarães."
·
~
EXeffiplifica:
-...... Era-visível que os grupos de pressão iriam
atuar no sentido dos seus .interesses, _que nem
sempre representam ou coincidem com o do povo. Brasília faVorece esse tipo de pressão porque
isola os homens. Criticam muito as passagens
aéreas pagas pelo CongressO aoS parlamentares
para que viajem regularmente aos seus estados.
Pois é uma necessidade absoluta. Agora, que estou longe, posso ver, à distância, como Brasília
segrega os pbliticos, que perdem o cantata com
·a realidade.
Há outros erros a assinalar:
-O natural é que a Constituinte começasse
por compor Uma única comissão para elaborar
o anteprojeto que serviss~. como roteiro. Em vez
de aproveitar a experiência, inovaram com a criação-de 24 Subcomissões depois mais oito. ComisSões Temáticas e entregaram ao relator o material
para que ele compusesse o quebra-cabeça. Só
que o quebra-cabeça é desenhado numa folha
· única, depois recortado ~ re<;omposto. Na Constituinte, não. Cada qual apresentou a sua sugestão.
Está_ dando no que estamos assistindo. Há cerca
de dois meses, cheguei a escrever sobre isso num
artigo para o Jornal do BrasU e, depois, preferi
não publicar para não parecer que estava jogando
1enna na fogueira, atiçéindo o fogo.
Amaral Peixoto emenda outra crítica:

Aprovado.

__ _

__

Será feita a transcrição solicita_da.
ÉA SEG(J]NTEAMATÉRIA CWA TFIN'IS-

CRIÇ.ÍO É SOliCITADA:
Jornal do BrasU
Entrevista/Amaral Peixoto

"ACABOO O RESPEITO
PELO DINHEIRO p(!BUCO

Não hâ partido que resista à tentação d9 PQ4~~.
ao desenvolvimento pelo presidente da República,

governadores, prefeitos - a af!l"maç:ão do exrsenador Amaral Peixoto destaca-se na frase com
a força de uma sentença, pousada numa das maiS

longas e completas experiências na vida pública
na História do País.
A sensibilidade temperada pela sabedoria, pela
longa vida vivida por entre crises e tensões, justifica a conversão ao parlamentarismo com apa-

rente paradoxo: exatamente em 61, quando da
breve experiência do começo do governo de Jango Goulart, depois de ultrapassado o risco de
uma revolução com a inexplicada renúncia de
Jânio Quadros. Porque, a seu· ver, "deu certo".
Aos 84 anos, atento e informado, Amaral Peixoto acompanha o desenvolvimento do processo
de transição, no percurso final da Constituinte,
com confessada,s apreensões e cuidados. Na tranqíu1idade de uma longa conversa em sua casa
na Gávea, por toda uma manhã, analisou o governo, o desempenho do Presidente José Sarney,
as dificuldades da COnstituinte, o comportamento
das Forças Armadas, as aperturas do endividamento externo e interno, o desrespeito do brasileiro para com o dinheiro público, com a isenção
de quem se afastou da militância politica mas
a ela permanece ligado por laços que não se
desfazem.
Nao é, portanto, o depoimento saudosista de
wn aposentado. Mas a sensata pa1avra d~ _advertência de quem exibe as credenciais da autoridade. De quem já foi quase tudo: duas vezes governador do EStado do Rio de Janeiro, deputado
federal, senador, ministro, embaixador nos Estados Unidos, president~ do PSD por 13 anos, presidente do PDS. De quem, sem travas na língua,
resolve dizer o _que pensa, com a mais descon·
traída franqueza E que fala com a voz; dp bom
senso." (Entrevista a VJi/as-Bôas CoiTêa)
-Eu me gabo de ter sido o primeiro a falar
na necessidade da convocação da Assembléia
Nacional Constituinte dentro do Palácio do Planalto.
A recordação puxa o fio da memória e conduz
Amaral Peixoto a contar episódio esquecido e
oportuno pelas suas conclusões_:
-Foi quando entrer-para o PD_S, no govemo
do Presidente João Figueiredo. Ao sair do gabinete do presidente, concedi uma entrevista afirmando a ne_cessidade da ani_sti_a e_ cta Constituinte.
Falei com tal convicção" que o então presidente
do partido, o saudoso Petrônio Portela, sentiu-se
obrigado a explicar que nem tudo que eu afirmava
era o que ele pensava.
A conversa chega à realidade da crise.
-O Brasil viveu muitos anos na expectativa
da Constituinte. Passou a enxergar na nova Constituição a solução mil~rosa para tOdos os seus

- Sempre prevaleceu o que as

Forças Armadas acharam necessário
- Uma das cótSas ·que_ me preOCupa é a campanha para reduzir as atribuições das Forças Armadas e o mandato do Presidente da República.
Erripffmeiro lugar, é daro que as Forças Armadas
nunca precisaram de dispositos constitudonais
para faz:er prevalecer o qUe consideram n~ces
sário. Essa é -a realidade aqui e em todo mundo.
O que é preciso é não dar pretexto. ·se:_a$ forças
Armadas fos&em COQtidas por limitaç_ões constituciol-taiS, não terfa haviçlo a RepúbJ1ca nem as demais revoluções. Porque revoluções populares,
só as de 30 e 32, realmente feitas cOm apoio
do _povO e de parte das Forças AmJadas.
(:fprematuro debate sobre O mandato do presidente Samey caracteriza ·outro erro:
-- -Outra coiSa que ãchei absurda foi a tentativa
de fiXação do mandato presidencial antes de definir o i-egime político que deveria_ ser a primeira
das dedsõe_s_ da C:ot:'Jstltu:int~. Ora, a Assembléia_.
que então se julgava.soberana, poderia adotar
o sistema col!!Qiado, com'? no Uruguai. E até,
para racíocinar com o absurdo, restab~lecer a
monarquia. Então, como definir o mandato o pre-~Sidente -sem antes .fixaf a_ fornia de governo? O
rote:jr_o lógico da ConstitUinte teria Que piincipiar
P~la definição do sistema de governo, direitos e
garalitiaS individuais, Federação, papel dos estados e municípios, a distribuição de renda entre
eles.
Pergunto se a falta de um anteprojeto n~<? el!lpurrOu a Constituinte para a politização exclusiva
dos âebates, relegando-se_ o mais a um plano
secundário.

a
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A resposta é dura como uma. de:núrlcia:
-Digo mais a Constituinte_ foi. çonduzJda pa~a
discutir os porltos sõhrê-os quais ela sofreu pressão, COf!lO o regime, duração do mandato, reforlpa agrália, estatização. E esqueceu o resto. Daí
a falta de unifolmidade das versões do substitutivo
do relator. Não sei se o dej)Utãdo-Bem'ai-do Cabral
fará o milagre de âar unidade-ao teXto final.
A proposta de submeter a Constituição a-urn
plebiscito merece uma severa advertência:
- T rata~se de erro grave. Os constituintes estão
investindo de um m~mdato popular expresso.
Quando participei da Coitstituirite de 46, sempre
me considerei titular de um mandato explícito
conferido pelo eleitorado do ineu estadO. Eu e
todos os constituintes. O referendo encerra os
seus perigos. Vimos no últimO ·domingo O exemplo do plebiscito no Estado do Rio. Talvez Mesquista disponha de melhores condições para se
transformar em m1,1nicípio, e ali o quórum não
foi alcançado. Os distritos que não s_ef s_e reúnem
condições para se transformarem em município
decidiram emancipar-se. Voltando à Constituinte.
E se .depois da Constituição pronta ·o plebiscito
apresentar resultado negativo, com a_rejeiç_ão pcpuJar? Como proceder? A mesma _Constituinte
será incumbida de elaborar outra Constituição?
Se o_utr_a Constituinte. tiver que .ser e1e_ita, enfrentaremos grave crise política. Quem governará até
a promulgação da Çonstituição? Quem dissolve
a Constituinte?
-Sou favorável ao parlamentarismo - define-se Amaral Peixoto. Converti-me em 61, quando o parlamentarismo foi me feito e mal-executado, porque o presidente Jango Goulart queria
o presidencialismo. Apesar disso, deu resultado.
Ai eu me convenci. Fizeram tudo para derrubar
o ministro da Agricultura, Annando Monteiro, e
não conseguiram. E a crise do parlamentarismo,
em 61, foi prOvocada pela renúncia do primelroministro,Tancredo Neves. Os que sucederam não
tiveram tranqüilidade para governar. Ora, TanCredo renunciou, para desincompatibilizar-se e disputar mandato parlamentar, por um incidente
provocado. Ele e outros ministros. Não há necessidade. no parlamentarismo, de os ministros se
desincompatibilizarem. Crirrio presidente do PSD,
diante _da inquietação da bancada, decidi promover urna consulta sigilosa. Convoquei' uma Consulta no voto ~ecreto. Quando cerca de 60 por
cento, pequena maioria, haviam vQtado, a;briram
as umas e apurara_m os votos. O' resultado foi
péla desincompafibnização. Tariéi-edo Neves,
chocado, renunciou imediatamente. _Na v~rdade,
o resultado foi induzido pelas bailcãdaS. do Nordeste, especialm-ente, a do Ceará, iiicoriforrnadas
com a atuação -de' um ilustre udenista, o senador
Virgílio Távora, no Ministério da Viação. Temia-se
pela sua irifluência eleitoral, controlando ministério poderoso. POrtanto; Urii-:-iiicideqte. Daí por
diante, nenhum primeiro-miriistro se sustentou.
Anos ffials tarde, em Paris, disse a Jango e ele
concordou, que cometera um e:r_r_o fa_tal derrubando o parlamentarismo, através do plebiscito.
Ele teria governado até o fim com o parlamentarismo e realizado algumas de suas reformas.
A defesa do parlamentarismo é abrangente:
-Um dos argumentos mais freqüentes contra
a adoção do parlamentaris é a fragilidade dos
partidos, a falta de partidos organizados. Ora, isso
é culpa do presidenclalismo, Porque não há par~
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tido que resJsta à tentação do poder, ao envolviw
menta do presidente da República, governadores,
prefeitos. Sobretudo num presidencialismo imperial como o nosso, com toda a força concentrada
no Executivo. Uns são contra o parlamentarismo
por convicção, e a esses respeitO. Como o dr.
Raul Pilla era parlamentarista. Outros, porque não
examinaram o problema, pensam que parlamentarismo é desordem. Mas, como? Então, a Itália,
a Inglaterra, a Alemanha, a França, o Japão vivem
sem ordem? O terceiro grupo é formado pelos
que se julgam, às vezes sem nenhum fundamen~
to, com possibilidades presidenciáveis e não querem a diminuição dos seus ambiciosos poderes.

No presidencialismo, qualquer partido cai
na tentação do poder
Amaral Peixoto invoca o recente exemplo da
Argentina:
-A expressão é mtiho conhecida: ná crise com
o padamentarfsmo cai o gabinete, mas não cai
o regime. Veja~se o atual caso argentino. Tndlscuti~
velmente, o presente Raúl Alfonsín revelou~se um
líder de grande valor, conseguindo realizar uma
transição quase perfeita. Assisti à sua posse e,
no Palâcio do Legislativo, havia um único militar,
que era o seu ajudante-de-ordens. Fol uma coisa
que me impressionou. Realiza~se a eleição, e ele
perde a maioria no Congresso e os govemos das
principais províncias, inclusive Buenos Aires. Sua
situação ficou dificil. Ele encontrará, dentro da
Constituição, meios de governar o pais? Espero
que os constituintes brasileiros pensem bem ao
fixare'm as linhas-mestras da futura Constittüção,
que vai presidir a nossa organização política. Falase muito em nacionalismo, estatismo e nas reformas. Eu prefiro falar somente em patriotiSmo.
É preciso que se pense no Brasil e no seu povo.
O exame das prerrogativas parlamentares conduz Amaral Peixoto a novas recordações:
-Sem dúvida, é preciso reforçar as prerrogativas do Congresso; inas é também indispensável assegurar condições para que elas possam
ser eficientemente utilizadas. Presidi, no Senado,
a comissão especial do orçamento e constatei
que o Congresso não está aparelhado para exercer as suas funções. Não dispúnhamos de técnicos especializados, nem computadores. O então
presidente Magalhães Pinto conseguiu verbas para comprar equipamentos, e formamos técnicos
na Fundação Getúlio Vargas. Creio que a situação
continua a mesma, porque outros órgãos de controle, criados depois, não conseguiram grande
coisa. O dado positivo é a ação do Tribunal de
Contas da União que atua a posten'ori denunciando o mal emprego do dinheiro público. A
Constituinte deve fortalecer o TCU, prestigiando
a sua atuação. Sobre essa questão do mal emprego dos dinheiros públicos, queío ressalvar que
sou favorável a BrasíJia,-recOnhecendo a sua importância, em especial na ocupação do interior.
Mas ela tem aspectos negativos. Em Brasília, o
brasileiro perdeu o respeito pelo dinheiro, o que
é pior, pelo dinheiro público, do erário. Mudou
completamente a mentalidade do br~sileiro.
Quando, nos começos de Brasília, eu era ministro,
morava num apartamento do Tapete e pagava aluguel. No mesmo prédio, morava o marechal Odílio Denys, ministro do Exército. Era a fase da
consolidação da nova capital. Dispunha apenas
de automóvel e motorista. Outra falta de respeito
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pelo dinheiro público se evidencia na construção
de verdadeiros palácios, mais luxuosos do que
em qualquer parte do mundo. Os bancos oficiais,
em Washington, funcionam em prédios velhos
e ffiódestos, nada que se compare ao palácio
do Banco Central.
A caixa-forte do Banco Central mereceu de um
jomalist21 americano a observação ferina de que
é proporcional à nossa dívida externa. A máquma
administrativa cresceu espantosamente. Com
elas as irregularidades, como a majoração abusiva
dos vencimentos, promovidos praticamente por
iniciativa própria.
Sempre há lugar para uma pilhéria:
-Em relação à dívida externa, pela primeira
vez concordo com Lula: não pagamos por afumação de soberania ou gesto de rebeldia, porque
não tínhamos e não temos dinheiro. Essa é a
realidade que deve ser dita e assumida.
A conversa alarga-se em amplo painel. Chega
a vez de analisar o problema das estatais;
-Compreendo que se defendam as estatais
necessárias ao país como a Petrobrás, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce
e muitas outras. A verdade é que passaram para
o governo maus negócios, empresas irrecuperáveis e que em nada interessam à economia
do país. Tado o povo paga altos salários de funcionários que nada fazem porque não _têm nada que
fazer. Logo no início do governo, estive com o
presidente José Samey e opine[ que deveria ser
reduzido firmemente o déficit público e diminuído
o número exagefado de estatais, através da venda
O presidente me disse que não havia quem quiM
sesse comprá-las. Então é caso de fechá-las, indenizando os· funcionários. Não é possível que a
Nação inteira seja sacrifiç:ada_ para sustentar empresas improdutivas, Inúteis, onerosas. Preocupa-me a alegação de que o déficit interno não
causa inflação. Ê um verdadeiro absurdo. Primeiro, porque grande parte da despesa autorizada
não é utilizada. Verifiquei Isso quando ministro
do Tribunal de Contas. E, depois, porque grande
parte da- despesa realizada não é autorizada, o
que caracteriza uma completa desordem na administração. A verba para o pagamento_do funcionalismo nunca é exata. Nela são previstas despesas com a contratação de pessoal, gratificações,
vantagens, mordomias. Tudo isso corre por fora.
Nas voltas da conversa, Amaral Peixoto retorna
ao tema da Constituinte agora provocado para
a análise da advertência do ministro do Exército,
general Leónidas Pires Gonçalves, sobre o patrulhamento da maioria conseJVadora pela minoria
e_s_querdista.

Pelo pais, Samey deve ter
prestígio e força. E usá-los
- Realmente, a Constituinte tem que ser sobe-rana dentro dos reais anseios populares e das
nossas tradições. A Constituinte poderia fazer uma
opção pelo socialismo desde que contasse com
respaldo popular. Sobre a famosa reunião ministerial, não sei se o ministro do Exército falou autorizado ou até estimulado pelo Presidente. Se foi
autorizado ou estimulado, fOi um erro. Quem deveria falar era o pr6prío Presidente, que é o maior
líder político do pafs. Tentei muito convencer o
Presidente Figueiredo a agir como líder e em consonância com os partidos. Qualquer mlnistro1 civil
ou militar, pode dar a sua opinião, mas sempre
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em caráter pessoal. Não a opinião das Forças
Armadas. Por elas também deve falar o Presidente
da República. No interesse do país, o Presidente
Samey precisa ser preStigiado, precisa ter força.
Mas deve usar a força e o prestígio.
Indago se o Presidente não se está expondo
a uma crise grave ao abandonar a postura de
magistrado para lutar pela manutenção do presidencia1ismo. E se for derrotado na Constituinte?
-As responsabmdades do PMDB são muito
grandes. Ele representa a maioria na Constituinte.
Mas não tem unidade, o que é alarmante. As opiniões dentro do partido, diariamente_ registradas,
mostram divergências profundas. Daí a perplexi·
dade, a apreensão do país, que não sabe o dia
de amanhã. Isso está prejudicando muito a nossa
economia. Os homens do trabalho, da indústria,
do meio rural, hesitam, não sabem se devem ou
não fazer aplicações. Muitos_ investimentos que
deveriam ter sido realizados, foram postergados.
CoordenO, na Sociedade Nacional de Agricultura,
um grupo de trabalho que reúne grandes organizações agrícolas do Estado: cafeicultores, plantaM
_dores, fazendeiros, criadores de gado. É enorme
a apreensâo cOm que todos encaram o futuro,
não s6 quanto ao problema do financiamento,
como da reforma agrária. Ninguém é contra a
reforma agrária. As terras do governo e as grandes
propriedades improdutivas devem ser desapropriadas para serem dadas aos homens do campo,_
aos sem-terra.
Mas, infelizmente, não é isso que vem sendo
feito. Fazendas em plena produção foram desapropriadas sem que seus proprietários- fossem
consultados para que se soubesse se estavam
produzindo ou não. O ministro Marcos Freiie, a
quem rendo um preito de saUdade, tomou uma
providência tranqüiliza.dora para os fazendeiros,
determinando que as vistorias fossem feitas com
prévio aviso a eles para que estivessem presentes
e pudessem ser ouvidos. Não adianta deslocar
para o campo quem não esteja adaptado ao trabalho rural. É Inútil desalojar homens da cidade desajustados ao meio rural. Eles devastam as matas,
vendem a lenha e abandonam a terra.

A revolução destruiu os líderes e
quase não os substituiu
- 0 Estado do Rio- continua Amaral Peixoto,
explorando um assunto da sua obsessão - tem
menos de 18 por cento de sua área ainda _com
florestas. O resto está completamente devastado.
Ora, a defesa dos nossos recursos naturais merece proteção. Há uma diferença brutal entre o estado que governei há 50 anos e o de hoje. As florestas desapareceram, os rios estão poluídos, não
há mais pesca na Baía de Guanabara. Lembro-me
de que, nas travessias da baía, era comum se
passar por cardumes, por tartarugas imensas, por
botos. Agora é a desolação imunda do mar morto.
Poucos países têm pela natureza o desrespeito
do Brasil. E este é um tema que deveria merecer
espedal atenção dos constituintes.
Já espichada, a entrevista vai chegando ao fim.
Amaral Peixoto aceita a provocação de tentar uma
antevisão do futuro:
-A situação é de apreensões. Já atravessamos
situações diffcels e, bem ou mal, conseguimos
atravessá-las. O Congresso assinala uma grande
e, até certo ponto benéfica, renovação. É preciso
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que esses homens ajam com patriotismo. colo~
cando as suas aspirações partidárias, suas ambi~
ções e interesses pessoais abaixo dos intereSSes
nacionais. São esses que dev_em prevalecer.
Quanto ao presidente José Samey, espero, como
disse, que desempenhe o seu papel com eficiência e energia. Dele só tenho recebido gentilezas.
Mas não posso deixar de me preocupar com o
presente e o futuro do país. Acho que ele precisa
dar mais unidade ao governo: cada ministro diz

uma coisa. Dentro do governo, o presidente deve
impor a sua vontade. ObServo que a arrantad3
do futuro reclama lideranças. E delas anda o pafs

carente. Concorda:
- A revolução destruiu grande parte das lideranças do país e s6 as substituiu muito escassamente. Um Petrônio Portela foi um caso raro, uma
exceção; Espero que-da revoada dos novos políticos surjam novas lideranças. O país está precisando delas. Estão fazendo multa falta à Constituinte. Não sei se o deputado Ulysses Guimarães
se lembra que, ao final do ano passado, inststi
na necessidade da escolha. entre os_constituíntes
eleitos, de um grupo qualificado para traçar o
plano de elaboração da Constitutção. Parece que
não fot possível aceitar a sugestão. Não é só na
Constitutnte, mas na vida do país que faham lideranças.
Fim da conversa. À despedida, Amaral Peixoto
manda um recado a mais à ConStituinte, corno
um pós-escrito:
- Acompanho com enorme preocupação o
debate na Constitutnte sobre propostas de mudanças das atribuições do SupremoTribunal Federal. Ora, o STF-vem cumprindo a sua missão,
talvez com algumas omissões. Devemos ter por
ele o mesmo respetto que os americanos devotam
à Suprema Corte.
O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg)
-Item 10:
Votação, em turno únko, do Requerimento
n• 180, de 1987, de autoria do Senador Márdo Lacerda, solicitando, nos termos do _art.
367 do Regtmento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 53, de
1981, do Senador Gastão Müller, que obriga
os fabricantes de colas ou fluidos para limpeza de máquinas a adicionarem a estes produtos repelentes odoríferos que impeçam a sua
utilização como substâncias entorpecentes,
e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentadas. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 11:
Votação, em turno único, do Requertmento
n" 181, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do arl
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 90, de
1983, do Senador Gastão Müller, que veda
a cobrança de juros e multas pelo atraso
de pagamentos de quaisquer obrigações,
quando não resultantes de apuração calcu-
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!ada proporcionalmente aos dias de efetivo
atraso que lhe deram motivo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Prestdência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
OSR. PRESIDENTE (Francisc-o Rollemberg)

-Item 12:
Votação, ein turno único, do Requerimento
n" 182, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 211, de
1981, do Senador Gastão Müller, que toma
obrigatória a gravação do número do respectivo chassi nos vidros de veículos automotores fabricados no País, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o api'ovam quetram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Prestdência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 13:
-Vofação, em turno único, do Requerimento
n? 1"83, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda,_solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamen- to do_ Projeto de Lei do Senado n~ 258, de
1981, do Senador Gastão Müller, que autoriza
a Empresa Brasileira de Filmes S/A- Embrafilme, a dtsdplinar a inclusão obrigatória
de filmes nacionais de longa e curta-metragem nas programações das estações de televisão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Prestdência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento
n-? 184, de 1987, de autoria do Senador MárclOl:acerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 74, de
1982. do Senador Gastão Müller, que dispõe
sobre a padronização dos contratos relativos
ao sistema de consórcio para aquisição "de
bens, e d~ outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
OSR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
-Item

15~

Votação, em turno único, do Requerimento
n::.-185, de 1987, de autoria doSenador-Már-

cio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o deSarCtUivamento do Projeto de Lei do Senado n9 86, de
1982, do Senador Gastão Mülier, que- torna
obrigatória a impressão, no rótulo e na bula
de produtos industriais que contenham a
substânda "benzeno", da palavra "veneno"
e da indicação do correspondente antídoto,
e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Sr_s._ ~enadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
~aprovado.

~

Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

O SR. PRESIDEI"fl'E (Francisco Rollemberg)
-Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento
n9 186, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 93, de
1982, do Senador Gastão MUller, que_ obriga
os cartórios de Vara C'IVel a fazer- comunicação ao cart6riode distribuição, para efeito
de baixa, das ações arquivadas ou julgadas
improcedentes.
Em votação o requerimento.
.
Os Srs. Senadores qUe o ãprovam, quetram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

fO SR. PRESIDENTE (Frãrlctsco Rollemberg)
-Item 17:
Votação, em twno único, do Requerimento
n 9 187, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado fi9 116, de
1982, do $enador GãSt:ãO Milller, que dispõe
sobre a impressão da data de fabricação e
do respectivo prazo de validade nas embalagens de produtos industrializados destinados
à alimentação humana.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidênda fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 18:
Votação, em turno único, do Requerimento
n9 188, de 1987. de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando~ nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 137, de
1982, do Senador Gastão_ Müller, que altera
o art._ 132 do Código Penal e revoga o art.
-- 34 da Lei d_as Contravenções Penais.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
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A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 19:
Votação, em turno único, do Requerimento

n? 189, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n? 204, de
1982, do Senador Gastão MüJier, que veda
a comercialização de plantas ornamentais venenosas, tóxicas ou nocivas à saúde.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-ltem20:
Votação, em turno único, do Requerimento
n 9 190, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o-desarquivamento do Projeto de Lei_ d_o Senado n9 216, de
1982, do Senador Gastão Müller, que dispõe
sobre a comercialização de produto industrial
que contenha substância tóxica ou venenosa.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadors que Oaprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
-

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoJiemberg)

-ltem21:
Votação, em turno únic-o, do Requerimento
n? 191, de 1987, de autoria do Senador Márdo Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 11, de
1983, do Senador Gastão Müller, que altera
a Lei n? 5.988, de 14 de dezembro de 1973
- "que regula os direitos autorais, e dá outras providências".

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item22:
Votação, em turno único, do Requerimento
192, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, s_olicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivarnen~
to_ do Projeto de Lei do Senado.. n? 29, de
1983, do Senador Gastão Mü!ler, que limita
a utilização de bromato de potássio, como
aditivo químico, pelos moinhos, na indusbialização da farinha de trigo.
n~

Em votação o requerimento. _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.

A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg)

-Item 23:
_ Votaçáo, em turno único, do Requerimento
n? 193, de 1987, de-autoria do Senador Már_cio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n1 144, de
1983, do Senador Gastão Müller, que dispõe
sobre a proibição de importação de bebidas
alcoólicas em tonéis ou acondicionamento
assemelhado, e dá outras providências.

Em votaÇão o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presjdência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item24:
Votação, em turno único, do Requerimento
n9 194, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, s_olicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado no 178, de
1983, do Senador Gastão Müller, que veda
a utilização de corantes artificiais na fabricação de produtos alim~ntíc;los ou med_icinais,
e-dá outras -providências.

Em votaçã._o_ o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação
do Plenário.
O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollernberg)

_:_jtein 25:

Votação, em turno único, do Requeri~
mente n~ 195, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n 9 185,
de 1983, dO Senador Gastão Müller, que dispõe s_obre a cobertura da apólice de seguro
habitacional.

Em votação o requerimento.
OsSrs.-s-enadores que o aprovam queiram perniane<:er sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 26:
Votação, em turno único, do Requerimento
no 196, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, s_olicitando, nos termos do art.
$G7.do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado no 62, de
1984, do Senador Gastão Müller, que habilita
as microdestilarias de álcool para fins carbu- rantes a partidpareni dos programas oficiais
de financiamento, libera a comercialização
da respectiva produção, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que ·a aprOvam queif-ãm. permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-ltem27:
Votação, em turno .único, do Requerlmerito
n" 197, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivarnento do Projeto de Lei do Senado n9 75, de
1984, do Seriado( Gastão Müller, que acrescenta alínea ao item 11 do § ]9 do art. 250
do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro

de 1940 - Código Penal.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram per~
manecer sentados,._(Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberaçêo do
Plenário.
·

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-ltem28:
Votação, em turno único, do Requerimento
n" 198, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento fnterno, o desarquivamen~

to do Projeto de Lei _do Senado ri? 107, de
1984, do S"enador Gastão MüiiEi!i, que proíbe
ao BNH e quaisquer outras entidades financeiras vinculadas ao Sistema Fmanceiro da
Habitação o fornecimento de informações
sobre mutuários em débito.

Em Votação o requerimento.
Os Srs. Senadof-es que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item29:
__ Votação, em turno único, do Requerimento
n? 199, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando; nos termos do art
367.do Regimento Intemo, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n? 111, de
1984, do Senador Gastão Müller, que estabelece o seguro finança como-garantia indiscutível e irrecusável para a locação de imóveis
residenciais ou comerciais, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência faiá- -cUriiprlr- a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-ltem30:
Votação, em turno único, do R_equerimento
n92QO, de 1987, de aUtoria do S.enador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento lntemo, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 152, de
1984, do Senador Gastão Müller, que toma
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obrigatória, nas sindicâncias que envolvam
apUiêl:ção das causas de addent~s a(!reos,
a presença de W1:l membro designado pelo

sindicato dos aero_oa_utas, que tramita em
conjunto com os Projetas de Lei do Senado
n<;>S 145, de 1984 e 78, de 1985.

Em votação o requerimento.

~~~ =~= __

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
-ltem31:
Votação, em turno único, do Requerimento

n9 201, de 1987, doSenadorMárdoLacerda,
solicitando, nos t~rmos do art. ',?~?_do _Regimento Interno, o desarquivamento dO Projeto
de Lei do S~nadQ p9 157, de 1984, de autoria_
do Senador Gastão Müller, _que proíbe o trabalho em horas extraordinárias nas empresas
que, no último qúinqüênio, tenham reduzido
o número de empregados.
Em votação 6 -requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-ltem32:
Votação, em turno único, do Requerimento
n"' 202, de 1987, do Senador Márcio Lacerda,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o dgsarquivamento do Projeto
de Lei do Senadon~ 187, de 1984, de autoria
do Senador Gastão Müller, que dispõe sobre
programação de interesse ioca1 nas ~mis
saras de televisão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o ~provam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoTiemberg)

-Item 33:
Votação, em turno único, do Requerimento
n"'203, de 1987. de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento interno, o desarquivamento do Projeto de l..,ei do SenadO_ n~ 194, de
1984, do Senador Gastão __ Müller, que toma
obrigatório o laudo de peritos da -Secrelarla
do Patrimônio Hist6rico Artístico Nacional
nas obras de arte, e dá outras pr~ênci~s.

e

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (~ausa.)
Aprovado.
.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-ltem34:
Votação, em turno único, do Requerimento
n" 204, de 1987, de autori<l do Senador Már-
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cio__ Lacerda, solicitando, nos termos do flrl
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembergj
367 do Regimento Interno, o desarquivamen- -Item38:
to do Projeto de Lei do Senado no 231, de
Requerimento n 9 208, de 1987
1984, do Senador Gastão Müller, que dispõe
Votação, em turno único, do ReQt;le~~to
sobre a extração e o transplante de tecidos,
n"208, de 1987, do:Senado_r Márcio Lacerda,
_ _órgãos e partes do corpo humano, com fins
solicitando, nos termos do art. 3õl do Regiterapêuticos e científicos, e dá outras provimento Interno, o desarquivainento do Projeto
dências.
·
de Lei do Senado n 9 317, de 1985, de autoria
Em votação o requerimento.
do Senador Gastão Müller, que altera o art.
OS SiS. Senadores que o aprovam queiram per~
95 da Lei n' 4. 737, de 15 de julho de !965,
mane<::er sentados. (Pausa.)
para perfuitir, desde que não ofensiVO -à mo--Aprovado.
ralidade pública, o registro do cognome do
A Presidência fará cumprir a deliberação do
candidato.
Plenário.
Em-votação o requeri_mento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perO SR. PRESIDEI"tff'E (Francisco Rollemberg)
manecer sentados. (Pa1,.1sa.)
_
.
_
-ltem35:
Está aprovado.
Voiação, em turno único, do Requerimento
A Presidência farâ cumprir a deliberação _do
n" 205, de 1987, do Senador Mârçio Lacerda, . Plenário.
solicitãri.do, nos termos do art. 367 do Regi- O SR.. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg)
mento Interno, o desarquiValnento do Projeto -ltem39:
de Lei do Senado no 106, de 1985, de autoria
Requerimento n" 209, de 1987
do Senador Gastão Müller, que institui a seVotação, em turno único, do Requerimento
mana nacional da democracia, cujo patrono
n" 209, de 1987, do Senador Márcio Lacerda,
é Tancredo de Almeida Neves.
.solicitando, nOs termos do art 367 do Regi~
menta Interno, o desarquivamento do Projeto
Em votação o requerimento.
de Lei do Senado n? 360, de 1985, de al)toria
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pef>"
do Senador Gastão Müller, que retira do aliemanecer sentados, (Pausa.)
nante as exigências de apresentação de certiAprovado.
dões, quando o imóvel alienado jâ for fman~
A Presidência fará cumprir a deliberação do
dado pelo SFH e estiver sendo objeto de
Plenário.
transferênciª a terc.!:_iro...:..
Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-ltem36:
manecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
Votação, em turno único, do Requerimento
A Presidência fará cu'!lprir a deliberação do
n~ 206, de 1987, do Senador Márcio Lacerda,
Plenário.
solicitando, nos termos do art. 367 do Regi~
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
menta_ Interno, o desarquivamento do Projeto
-ltem40:
de Lei do Senado n_? 154, de 1985, de aUtoria
Requerimento fi? 210, de 1987
do Senador Gastão Müller, que denomina
Votação, em turno único, do Requerimento
Roi:l.ovia Presidente Tancredo Neves a
n"' 21 O, de 1987, do Senador _Márcio Lacerd~,
BR-158, que ligaAJtamira, no Pará, a Santana
solicitando, nos termos do art. 367 do Regtdo Livramento, no Rio Grande do Sul.
mento Interno, o desarquivamento do Projeto
Em votação o requerimento.
de Lei do Senado n 9 363, de 1985, de autoria
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perdo Senador Gastão M_üller, que dispõe sobre
manecen;entados. (Pausa.)
a obrigatoriedade da adoçãQ de métodos ou
Estã aprovado.
sistemas de proteçao à fauna aquática, quanA Presidência fará cumprir a de~beração do
do da existência de barragens.
Plenário.
Em votação o requerimento.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- -~-SR~-PRESIDENTE (Francisco Rollernberg}
manecer sentados. (Pausa.)
-Item 37:
Está aprovado.
Votação, em turno único, do Requerimento
A Presidência fará cumprir a deliberação do
n" 207, de 1987, do Senador Márcio Lacerda,
Plenário.
sólicltando, nos termos do art. 367 do Regi~
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
mente Interno, o desarquivameriio do Projeto
-ltem41:
de Lei do Senado n? 216, de 1985, de autoria
Requerimento n9_211, de 198_7
do Senador Gastão Müller, que modifica o
Votação, em turno único, do Requerimento
Caput do art. 70 da Lei n_9 5.108, de 21 de
n" 211, de 1987, do Senado-r Mâi"cio Lacerda,
seteml:>ro de 1966, parei permitir que analfasolicitando, nos termos do art. 367 do Regi~
betos possam obter carteira de habilitação
menta Interno, o d~sarquivamento_do Projeto
pÍ,ra conduzir veículos automotores.
de Lei do Senado n"' 367, de 1985, de autoria
- Em votação o requerimento.
do Senador Gastão Müller, que fJXa o valor
- Os Srs: Senadores que o aprovam queiram perda taxa de LnsC_rição -e expediente cobrada
manecer sentados. (Pausa~}_
pelo agente finanCeiro nas-· operações de
-Está aprovado.
trã.nsferênda -de imóveis financiados pelo
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Sistema financeiro de HabitaçãO.
Plenârio.
Em vo~ção o requerimento.
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oaprOvam QUeiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
EStá aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item42:
Votação, em turno único, do Requerimento

n? 212, de 1987, do Senador Márcio Lacerda,
solicitando, nos termos .do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n 9 373, de 1985, de aUtoria

do Senador Gastão Müller, que obriga a devolução de importâncias antecipadas como si··

na! ou início de pagamento de imóvel financiado pelo SFH, quando não concretizada

a transaçã-o.
Em votação o requerime:ri.to. __ ,
o Sr. seriadores quE: o aProvam queiram per-

mane<::er sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item43:

··

Votação, em turno único, do Requerimento
n9 2 I 3, de 1987, do.Senador Márcio Lacerda,
solicitãndo, nos termos do art. 367 do Regi~
mente Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n 9 376; de 1985~ de autoria
do Senador Gastão Müller, que dá referência
obrigatória às norrrras-da associação brasi~
!eira de normas técnicas nos rótulos dos produtos industriaJizados.
Em votação o requerimento.
Qs_Srs, Senãdores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Item44:
Votação, em turno únic!C, do Requerimento

n9 214, de 1987, de autoria do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do art.

3_67 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do _Senado n? 32, de
1986, do Senador Gastão Müller, que acrescenta parágrafos ao art. 6? e modifica a redação do parágrafo único do art. So do Decreto-Lei n~" 2.063, de 6 de outubro de 1983,
que "dispõe a regulamentação para execução de serviço de transporte rodoviário de
cargas ou produtos perigosos, e dá outras
providências".
·
Em votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg}

-ltem45:
Votação, em turno únfco-,do Requerimento
nç 215, de 1987, de autoria do Senador Márcio la<::erda, soUcitarido, nos termos do art.

367 do Regimento fntemo, o desarquivamen~
to do Projeto de Lei do Senado n 9 88, de
1986, do Senador Gastão Milller, que institui
o salário profissional do músico.
-Em-VOtação o re~rimento.
Os Srs. Selladores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolemberg)

-Item46:
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367 do Regimento Interno, o desarquivarnen~
to do Projeto de Lei _9o Senado n9 158, de
1986, do Senador Gastão Müller, que estabelece a obrigatoriedade de manutenção de
posto de serviço bancário no caso de extinção ou fechamento de uma única agência
bancária em determinado munidpio.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
-

Vo_tação, em tumo único, do Re@erimento
a·sR. pRESIDENi'E"(Francisco Roll~mberg)
1987, de autoria do Senador Már- -Item 50:
cio Lacerda, solic:itando, nos termos do art. _
Votação, em turno único, do Requerimento
367 do Regimento Interno, o·desarquivamenn9 220, de 1987, de autoria do Senador Már~
to do Projeto de Lei do Senado n? 108, à e
do Lacerda, solidtando, nos termos do art.
- 1986, do SenadOr Gastão Müller, que côa
367 do Regimento Interno, o desarquivamena residência fonoaudilógica para os forman~
to do Projeto de Lei do Senado n 9 167, de
dos em fonoaudiologia, e dá outras provi1986, do Senàdor G_astão MUller, que institui
dências.
a ResidênCia em Psicologia Clínica, cria a
Em votaçáo o requerimento.
Comissão Nacional de Residêndà. em Psico-Os Srs. Senadores que o aprovam quefram per~
logia Oínica e estabelece outras providên~
manecer sentados. (Pausa.)
cias;
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Em votação o requerimento.
Plenário.
Os Srs: senadOres que o aprovam queiram perO SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
manecer sentados. (Pausa.)
-ltem47:
Aprovado.
A Pr~sidência fará cumprir a deT1beração do
Votação, em turno único, do Requerimento
Plenário.
n~217, de 1987, de autoria do Senador Már~
do Lacerda, solk:itando, nos termos do art.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
367 do Regimento lntemo, o desarqujvamen- -Item 51:
to do Projeto de Lei do Senado n 9 120, de
Votação, em turno único, do Requerimento
1986, do Senador GaStão Müller, que dispõe
n9 221, de 1987, de autoria do Sefladoi- Mãesobre o direito _de preferência dos condutores
do Lacerda, solicitando, nos termos do art.
autônomos na aquisição de caminhões, e
3õ7 do Regimento 1ntemo, o desarquivarnendá outras providências.
to-do Projeto de Lei do Senado n 9 181. âe
Em votação o requerimento.
1986, do Senador Gastão Müller, que toma
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perobrigatória a especificação dos alimentos e
manecer sentados. (Pausa}
bebidas que interferem na absorção ou no
Aprovado.
efeito das drog~s e medicamentos, nos rótuA Presidência fará cumprir a deliberação do
los, buJas e impressos dos mesmos.
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Em votação o requerimento.
-ltem48:
Os Srs. Senadores qui o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
- Votação, em turno único, do Requerimento
Aprovado.
- n~218, de 1986. de autoria do SenadorMán:i
A Presidência fará cumprir a 'deliberação do
Lacerda, solicitando, nos termos do art 367
Plenário.
do Regimento Interno, o desarquívamento do
Projeto de l.e_Ldo Senado n~ 127, de 1986,
O SR. PRESIDENTE (Frandsoo Rollemberg)
do Senador Passos Pôrto, que altera dispo- -Item 52:
sições da lei n 9 6.965, de 9 de dezembro
Votação, em turno único, do Requerimento
de 19.81, que regula o exerdcio da profiSsão
n9 222, de 1987, de autoria do Senador Már·
- de fonoaudiólogo.
cio tacerda, solicitando, nos termos do art
Em votaçãÕ o requerimento ,
367 do Regimento Interno, o desarquivamen~
-Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram perto do Projeto de Lei do Senado n 9 230, de
manecer sentados. (Pausa.)
1986, ao Senador Gastão Müiler, que asse~
Aprovado.
gura aos contnbuintes do imposto de renda
A Presidência fará cumprir a deliberaçàodo Pleoptar pela comp-ensação do valor total ou
-nâliõ-. ------ parciaJ da restituição de que trata o art. 14
O SR- PRESIDEl'I1E (fr•ndsoo Rollemberg)
da Lei no 7.450, de23 de dezembro de 1985,
-ltem49:
com o imposto devido nas declarações de
rendimentos dos exerdcios de 1987 e seVotação, em turno (mico, do Requerimento
guintes, e dá outras providências.
n9 219, de 1987, de autoria do Senador MárEm votação o requerimento. _
cio Lacerda, solicitando, nos termos do a.rt.
n~ 216.~e
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE: (Fraridsi:::o Rollemberg)

-Item 53:
Votação, em turno único, do Requerimento
o~> 227, de 1987, d~ autoria do Senador Carlos Chiarem, solicitando, nos termos do__;ut.
367 do Regimento Interno, o desarquiVainento do Projeto de Lei do Senado n9 35~, de
1985, de sua autoria, que dispõe sobre a
profissão de Zootecnista.

tui o Projeto Nordestino, e dá outras provi-

dências._

Em_votação o requerimento.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovado.
-A Presidênc:ta fará cumprfr a defíberaçá.o do
Plenário.

Ó -SR.: PREsiDENTE (Francisco RoUemberg)

-Item 57:
Votação, em turno único, do Requerimento
-- nq 231, de 1987, do Senador Francisco Rollemberg, solícitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desarqutvamento do
Projeto de lei do Senado·n~·187, de 1983,
de autoria do Senador Passos Pôrto, que es, tabelece normas de uso do solo agricola.

Novembro de 1987
de 1986, do Senado~ Passos Pôrto, que dis·
põe sobre a proteçã.o do trabalho do empregado em serviços domésticAS, e dá 9utras
providências.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidên<:ia fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rol!emberg)
-Item 61:
Yotação, em tuinO único, do requerimento
n<> 244, de 1987, de autoria do Senador V1rgí·
lio Távora,. solicitando nos termos regimentais, o desarquiValilentci do Projeto de Lei
do Senado n 9 309. de 1985, do Senador He- Tádito Rollemberg, que autoriza o Poder Exewtívo a criar a Fuii.dàÇão Nadonal do BemEstar do Idoso - FlJl'IABEI, e dá outras pro-

Em votação o requerimento.
OsSrs. Senadores ~e o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-Em votasão o requeriinento.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
_O~ Srs. Sel"}adores que o aprovam queiram perPlenário.
rnanec.er _seQtados. (Pausa.)
vidênC~s.
Aprovado.·
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
A
Presidência fará cumprir a deliberação do
Em votação o requerimento.
-Item 54:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
Plenário.
Votação, em turno único, do Requerimento
maneçer sentados. (Pausa.)
---Õ
SR.
PRESIDENTE
(Francisco
Rollemberg)
n9 228, de 1987, do Senador Francisco RoAprovado.
llemberg, solicitando, nos termos_do att. 367 ='Item 58:
A Presidência fará cumprir a deliberação do
do Regimento lntemQ, o deSai-quivamento do
Plenário.
Votação, erri turno único, do requerimento
Projeto de lei do Senado n1> 73, de 1981,
_ n~ 232, de 1987, de autoria do Senadorfran~
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
de autoria do Senador Passos POrto, que cria
cisco Rollemberg, solicitando, nos termos do
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
o Instituto Nacional de Conservação do Solo,
art. 367 do Regimento Interno, o desarquiencerrnr a presente sessão, designando pZ~ra a
e dá outras providênc:ias.
vamento do Pro1eto de Lei do Senado no 29,
sessãQ ordinária de segunda-feira a seguinte
de 1984, do Senador Passos Pôrto, que inclui,
Em votação o requerimento.
no Polígono das Secas, toda ~área dos EstaORDEM DO DIA
O Sr, Senadores que o aprovam queiram perdos de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraímane<::er.sentados. (Pausa.)
ba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.
-l~c_
Aprovado.
_
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Em vãf.açãõ·'O fequerimenlo.
Votação, em turno únko, do Projeto de Decreto
Plenário.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- Legislativo n• 26, de 1985 (n' 92185, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
manecer sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Fraii.dsco Rollemberg_}__ _ ___Aprovado.
de Cooperação técnica e Cient'lfica entre o Gover-Item 55:
A Presidência fará cumprir a deliberação do
no da República Federativa do- Brasil~ o Governo
da Tailândia, tendo
Plenário.
Votação, em turno único, do Requerimento
PAA.ECER FAVORÁVEL. sob n' 20, de 1987, da
n9 229, de 1987, do Senador Francisco RoO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Comissão
llemberg, solidtando, nos termos do art. 367
-..Item 59:
- D~ Relações Ext~rlores.
do Regimento Interno, o desenvolvimento do
Votação, em turno único, do requli=rTffiento
Projeto de Lei __dg Senado n1> 173, de 1981,
-2-n" 233, de I 987, do Senador Francisco Rode autoria_ do Senador Passos-P6rto, que exVotação, em turno único, do Projeto de Decreto
llernberg,
sollcitando,
nos
termos
do
art.
367
tingue os incentivos- fiSCãís _a investimentos
Legislativo n~ 3:3, de 1985 (n~ 102/85, na Câmara
do Regimento Interno, o desarquivarnento do
aplicados na c:ompra de aç:ões de debêntures
dos DeputadOs), qUe aprova o texto do Acordo
- -""' Projeto de Lei do Senado n~ 124, de 1986,
conv~rcíveis -em ações mediante a_ compode autOria do Senador Passos Pârto; que aU- ·de CoopefáÇão no Campo dos Usos Pacíficos
sição de fundos de investimentos auto_~ac!os
da Energia Nuclear, celebrado entre O Governo
toriza o servidor civil da União a indicar pespelo Decreto-Lei ll 157, de 1O de fevereiro
soa que tenha comO dependente para efeito da República Federativa do Brasil e o Governo
de 1967.
da República Popular da China, em Pequim, a
de percepção de pensão, e dá outras provi11 de outubro de 1984, tendo
dências.
Em votação o requerimento.
PAA.ECER FAVORÁVEL, sob n• 21. de 1987,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perEi:n VOtação o requerimento.
da Comissão
manecer sentados. (Pausa.)
Os Srs, Sen~dores que o aprovam queiram per_;De Relações Exterloreii.
Aprovado.
manecer sentados. (Pausa.) ·
A Presidência fará cumprir a deliberaÇão do
-3__ Aprovado.
Plenário.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Plenário.
Legislativo n 9 36, de 1985 (n9 51/84, na Câmara
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
dos Deputados}, que aprova o texto do ACo.-do
-O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) Comercia! entre o Governo da República Fede-Item 56:
-Item60:
rativa do Brasil e o Governo da República Islâmica
Votação, em turno único, do Requerimento
n9 230, de 1987, de autoria do Sei'uidor FranVõtação, em tumo único,-do requerimento do Paquistão, concluído em Brasília, a 18 de nocisco Rollemberg, solicitando, Ílos terinos do
no 234, do 1987, de autoria do Senador Fran~ vembro de 1982, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n' 22. de 1987,
cisco Rollemberg, solicitando, nos termos do
art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nq 66,
art:-::367 do Regimento Interno, o desarqui- da Comissão
-De Relações Exterl.,...,..
de 1983, do Senador Passos Pôrto, que instiVamento do Projeto de Lei do Senado n9 129,
___

0
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-4Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n 9 5, de 1986 (n" 104/85, na Câmara
dos Deputa~s), _qu~ é!J?!C?~~ ()_texto do Acordo

de Cooperação Técnica, Científica-e Tecnológica

·-

entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Dominicana, assinado

em Sao Domingos, a 8 de fevereiro de 1985
.

.

.

PARECER FAVORÁVEL, sob ri• 2.{ de 1987,
da Comissão de Relações Exteriores.

II--ao Diretor~Geral, excetuados os casos de
obras e serviços de enge(1haria, até o limite de
Convite.
Arl .29 As delegações de competência de que
trataeste Ato poderão ser objeto de subdelegaçõeS, até o iúvel" de Secretaria.
Art ,30 Esta Aro entra em vigor na data de
sua publicação.
~ 4° Revogam-se as disposições em con-

ttáriO.

-

Senado Federal, 18 de novembro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 7, de 1986 (n? 99/85, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto _do Acordo
Internacional Relativo ao_ Serviço de Radiodifusão
em Ondas Médias, firmado pelo Brasil em 19

de dezembro de 1981, Poi OCciJsiaci da Conferência

Administrativa Regional de Radiodifusão em Ondas Médias (Região 2); ·realizada no Rio de Janeiro
tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 24, de 1987,
da Comissão de Relações Exteriores.

-6Votaçã~.

em tumo único-; do Projeto de Resoluçãon<:> 194, de 1987 (apresentado pela Corrussão
de Ecoriomia corrio cOnclusão de s_eu Parecer
nt 19, de 1987), que autoriza o Governo do Estado
de Rondônia a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 78.021.322,63 (setenta e oito milhões, vinte e um mil, trezentos e vinte e dois
cruzados e sesserita e três centavos).
-7~

. Votação em turno único, do Projeto de Resolução n 9 195, de 1987, que retifiCa a Resolução
IT' 38, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Campo Mourão, Estado do Paraná, a c_oTrtratar
operação de crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00
(oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados),
tendo
PARECER FAVORÁVEL proferido em plenário.

-8Discussão em turno -único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 216, de 1 ggs (n~ 2.929/83, na Casa
de origem), que a1tera a redação :da Lei n" 6251,
de 8 de outubro de 1975, que "institui normas
gerais sobre desportos". (Dependendo da votação
do Requerimento n" 179, de 1987, de adiamento
da discussão).
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg}

-Está encerrada a Sessão.
(Levanta-se a Sessão às 16 horas)

ATO DO PRESIDENTE
N• 232, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, usando da
competência que lhe confere o Regimento Interno, considerando o disposto no Ato da Comissão
Diretora n" 31, de 1987, resolve:
Art. 1" É delegada competência para autorizar despesas do Senado Fe_Qeral: -·
__ _ __
I-ao Primeiro-Sec:retárlQ, até o limite de Tomada de Preços; e

PORTARIA rt• 29, DE 1987
DOPRIMEIR0-8ECRETARIO
O Primeiro-Secretário do Senado Federa1, no
uso de sua competência regimental e consoante
o disposto no art. 4~ do Ato da Comissão Diretora
n" 40, de 1987, resolve designar os servidores
Gerson de Souza Uma, Marcos Tadeu Gomes
Carneiro, lvaldo Roland Filho, Lúcia Maria de
Ulhoa e Carlos Magno Fagundes Franci para, sob
a presidência do primeiro, constituírem Comissão
Especial destinada a realizar estudos para a elaboração de norma de padronização para todos _os
apartamentos funcionais destinados aos SenadoreS, e Carlos Roberto Marcelino, para secretariar
a referida Comissão.
Senado FederaJ, 19 de novembro de 1987. ~
Juta:hy Magalhães, Primeiro-Secretário.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRJ.
TO DES11NADA A "APaRAR A POLITICA
·DE CONCESSOES DE EMISSORAS DERADIO E TELEVISÃO EM TODO O PAIS E IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO MINISTÉRIO DAS COM(INICAÇ0ES".
2~

Reunião, realizada em 2 de
setembro de 1987

AS quinze- h0ias e quarenta e quatro minutos
do dia dois de setembro do ano de mil novecentos
óiferi.ta sete, na Sala de Reuniões da Comissão
de_ Economia, preseotes os Srs. Senadores Mar·condes Gadelha, Presidente; Wilson Martins, Relator; Luiz Viana, Pompeu de Sousa, Chagas Rodri-.
gues, Lavoisier ~aj_a, Márcio Lacerda e Gerson
Camata, reúne-se a Comissão Parlanientar de InqUérito destinada a "Apurar a polftica de concessões de rádio e televisão em todo o País e Irregularidades no Ministério das Comunicações".
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior
que, em seguida, é dada como aprovada.
- Erri sé{:iuida, Õ Senhor- Presidente corl.cede a
palavra ao Senhor Senador Wilson Martins, ReJater, para apresentar o roteiro de trabalho.
Posto_em discllSSão, usaram da palavra os Srs.
Senadores Pompeu de Sousa, Luiz Viana, Chagas
Rodrigues, Edison L.obão e o Sr. Relator.
Em votação, é o roteiro aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-s_e_ a reunião e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, juntamente com as notas
taquigráficas.

e

e
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-NYEXO A ATA DA 2' REGNIÃO DA COMISSÃO PARL4MENTAR DE !NaaÊRITO,
DESTINADA A "APaRAR A POÚTJCA DE
ÇONCESSÕES DE EMISSORAS DE RÁDIO
ETELEVlsfi.OEMTODOOPAiS,EIRREGaUtRIDADES NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES'; REALIZADA EM2 DE SETEMBRO DE 1987, Q(JE SE P{}BUCA COM A
DEI-TDA AUTORIZApfO DO SENHOR PRE-

S!DEIYTE.
.
-- - -Presidente: Senador Marconde5 Gadelha
ReJator: Senador Wilson Martins
Roteiro dos traba1hos da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada para apuração
de irregularidades nas concessões de rádio
e televisão feitas pela União (art. 8~. XJ/, "a",

C. Federal).
1. Considerações preliminares
Dentro do sistemajurfd.ico naciona1, o inquérito
parlamentar político-legislativo, produzido por comissões parlamentares especialmente constituídas para tal fim, tem por objetivo informar o
Parlamento para que este cumpra suas funções
fiscalizadoras.
Na verdade, as Comissões Parlament.afes de
Inquérito devem exercer o papel de ve-rdadeiros
olhos do Parlamento, impedindo-o de ser reduzido, na frase de Barthélemy, ~condição de "cego
constituciona1, condenado a conhecer somente
o que o governo se diSpusesse a lhe comunicar
e dosar" (cj. Joseph Bathélemy "Essai su_r Ie Traivai! Parlementaire et le Systéme des Commis·
slon", pág. 240).
No sistema brasneiro a investigação parlamentar é utilizada multo mais para o fim de controlar
o Executivo e informar a opinião pública sobre
assuntos reJevantes da administração do que em
prol da atividade Jegiferante.lsso decorre da diminuição do papel legislativo do Parlamento, em
virtude da progressiva complexidade dos p{oblemas modernos e da crescente ampliação da esfe- r~ do Estado. O J;xecutivo vai tomando a iniciativa ·
da maioria das leis votadas pelo Legislativo, ao
mesmo em tempo que alarga sensivelmente a
órbita do poder regulamentar. Dai a necessidade
do controle do Executivo pelo Legislativo, através
da investigação parlamentar, toda vez qUe o eXigir
o interesse público.
Assim sendo, visando à consecução dos fins
que justificam a existência da presente CPI. nesta
oportunidade proponho aos ilustres Senadores
membros desta comissão um roteiro dos trabalhos a serem desenvoMdos no curso do inquérito
parlamentar.

1.1. 6 oÓjetO da CPI
O requerimento do autor da proposta da CPI,
o saudoso Senador Fábio Lucena, _não especificou as irregularidades a serem apuradas. Entretanto; como ficou assentado na primeira reunião
da comissão, os trabalhos serão desenvolvidos
de modo abrangente, visando um ·completo escléJ-re(!imento do Senado e da opinião pública em
geral, a respeito das concessões de rádio e televisão, feitas nos últimos anos pela União, através
do Ministério das Comunicações. Aliás, a amplitude dos trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito decorre dos pr6prtos principias legais
que a regem, porquanto, nos termos do art. 2~
da Lei n• 1.579, de 18 de março de 1952, a CP!
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poderá determinar as diligências que se fizerem
necessárias, convocar Ministros de Estado, olNir
depoimentos de autoridades públicas e, eventualmente, os indiciados, além de inquirir testemunhas, requisitar documentos e rea~zar visitas ou
vistorias. Não resta dúvida que a tarefa desta CPI

é árdua, visto que atuará em vários setol'es, e1;1volvendo a questão das comunicações através do
rádio e televisã,Q, o que sigrlifica que os trabalhos

deverão ser desenvolvidos de forma objetiva para
que não se gaste tempo precioSo dos senhores

senadores, membros da CPI. Assim sendo, este
relator propõe aos ilustres senadores membros

no item seguinte.
.
2. Nomes de autorid!ides e personalidades
que deverão ser convocadas para prestarem depoimentos perante a comissão:
a) Dr. Rômulo Furtado- Secretário-Gerai do
Ministério das Comunicações.

A parte que não foi registrada está escrita, não
há problema. São; exatamente, as consideraçõ_es
iniciais do Relator; o seu roteiro e a sua proposta.
Vamos colocar, ago_ra, em_ discussão a proposta
do Relator sobre o roteiro dos nossos trabQ!hos,
lembraÍlda que esta Proposta divide-se em 4 itens
básicos: o Relator fala S()bre o objeto da CPI, sobre
os nomes das autoridades e p_erson_alidades que
deverão ser c_on,yoc;:a,da,s; outras providências procedimentais e outras diligências que se fizerem
nec.e.._~rias. Ao fii"lal__condui, classicamente,_ com
a proposta de um projeto de resolução, se ficar
demonstrada a c_ompetência do Senado no assunto. ""'t
Fund.amei}!al~ente, teríamos que discutir 4
pontos: o objeto dA_ CP( os nÇ)JlJ~ ~das autoridades, as outras _prõ\ri?encias prõcediirientais, a
que alude o Relator: requisição de procedimentos
administrativos e concesSões de rádio e_televi~ão,
relativoS- ao GovernO ante"rior e ao· a:tual; a requisição de informações, per~nte todos os órgãos
do sislema de comuokaç~o; as diligências e vistorfa.s_ a órgãos de comunicação privada e oficial;
e, finalmente, outras diligências que se fizererri

b) Deputada Cristina Tavares;
c} Deputado e Jornalista Antônio Britto;
d) Jornalista Roberto Marinho--- Rede Globo;
e) Aprese~dor Sn\!io S<IDtiJs :-:- SBT;
__ f) Ministro Antonio Carlos Magalhães, titular
do Ministério das Comunicações;
nec~ssárias.
Concedo_ a,_ palavra ao Senador Pompeu de
g) Adolfo Ble<:h-TV Manchete;
Sousa.
h) João Sa.ad ~TV Bandeirantes;
i) Presidente da Confederação dos Bispos dOO SR. POMPEU DE SOUSA - Apenas uma
Brasil;
ligeira retificação quanto ao Presidente do Sindij) Presidente da Embratel;
cato___ de~ diz·se aí, jornalistas. Na verdade, quer
k) Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dizer órgão de comunicação._ Não existe essa enti·
em Comunicações;
dade. O que exfste é o CONTCOP, que é a ConfeI) Senador João Calmçm;
_deração dos Trabalhadores em Comunic:ação e
m) Deputado Bernardo Cabral;
Publicidade - CONTCOP.
n) outros nomes que poderão ser indicados
-0- SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ~
pela douta Corilissão __
Indago do Relator se era a essa- entidade_ qu~
3 - Outras providências procedimentais.
queria se reportar, porque aqui fala em Sindicato
a} Requisição dos procedimen_t_os__ admírústra- dos Trabalhé_l:dores.
tivos de concessões de rádio e televisão relativos
O SR. POMPEU DE SOUSA- Não existecSinao governo anterior (Figueiredo) e ao at_uat_. para
dicato dos Trabalhadores em Comunicação não
~e da legalidade dos atas neles praticados;
b) Requisição de informações perail.te todos existe._Existe uma confederação 90:5 vários sindios órgãos do sistema de Comunicã.ções por rádio catos, que é a Confederação Nacional dos Trabae televisão do País, bem como perante entidades _lhadores em Cpm_1,micação e Publicidade representativas dos trabalhadores e proprietários CONTCOP.Abrango tudo, é CONTCOP. Chamase Confederação dos Trabalhado-reS em Coinunído setor;
c) Diligências e vistorias a órgãos de comuni- cação e Publicidade. Então, por isso, acho indiscação privados e oficiais, a critériO da douta CQ.. pensável ouvi~ as várl_as áre~. coma por exemplo,
_a f®eração Nacional dos Jornalistas - FENAJ
missão;
4 - Outras diligências que se fizerem nec~~ -que-é o Jomãli$ Armando _Rollemberg. Afém
diSSo, há, também, uma entidade do rádio~ televisárias no cursO da instrução da ÇPI;
_
5 - Relatório que concluirá por projeto de re- SãOCujo nome não me cx:orre agora, ao lado
di:l, Confederação
...
solução se ficar -demonstrado que o Senado é __
competente para deliberar sobre as matérias objeO SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha) to das conclusões ou a indicas;ão das providências SeráABERT?
cabíveis, obseNadas as fonnaJid_aQes legais e regiO SR. POMPEU DE SOUSA - Não. ABERT
mentais.
Estas são ~s -providências que este Relator sub- é dos proptietários. A Assodação Brasileira de
Emissoras de Radio e Televisão é uma organimete à apreciação da douta Comissão. .
Brasílla, 20 de agosto de 1987,- Wllson Mar- iaÇaó patronal. Há umél: organização de trabalhaderes, cujo n·ome não me ocorre agora, mas exis-tins, Relator.
O SR. PRESI_DENTE (Marcondes Gadelha) Parece que o som agora melhorou. Estava preocupado com o problema de registras e já ia pedir
a nossa secretária para tomar algumas providências nesse sentido, mas pare<:: e que voltou a gravação, que é imprescindível para efeito de elaboração de Ata, posteriormente. Queria que alguéin
do sorn fll.esse algum sinal de que está tudo bem,
gravando e registrando, (Pausa) Está multo bem.

1 '

te. Pois Oâ-º·
"O SR: LUJZVlANA-Inte[Venção fora do micro~
fone. Inaudível.
OSR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)-,Queria pedir ao Senac;l.or. que falasse pelo microfone para efeito de registro.
- O SR. LUIZ VIANA - A Comissão, no curso
dos seus trabalhos, poderá convocar pessoas. e
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entidades outras, além dessa_s que estão sendo
mencionadas_ aí, claro?
OSR. POMPEU DESOUSA-Exato.Masestou
propondo, desde já, que convoque cOm correção
e, ao_ mesmo tempo...
O SR. LUIZ VIANA - Mas a sugestão não é .
liiliitativa, é exemplifk:ati.va.
·

O

SR. POMPEU DE SOUSA::.:_ Não, peiÓ contrário, esi:Oti di.zend.o que_ se con:VoqUe nã.o só
o tiiular da Coitfederação, mas _das vârias_en~da
des que compõem a Conféderaçã.O.
O SR. LUlZ VIANA - Eu sei. Estou de acordo
com V.~ Aliás, a idéia do Relator (ai essa_
O SR. RELATOR (Wilson Martins) - O nome
do visitante foi dado corretamente pelo Deputado
Antônio Brttto.
O SR. LU1Z VlANA-lsso é s_ecundário! lnteiramente secundário!
O SR. CHAGAS RODRIQUES - Constituinte
Edison Lobão, V,Ex" lembrou o nome da ABERJ~
pàrece que hão houve ·a ·sugestão do Cansti_tuinte
Pompeu de Sousa de incluí-la. Eu pediria, então,
a inclusão da Abeije. Perguntaria ao Relator por
que o nome do constituinte Arttôni_o Britto_como
um dos convidados da Comis~ão?

O SR. RE!J\TOR (Wilson Martins) - lndui o
nonle do ·constituinte" Antôriio" Britto porque ele
conhece bem a área de comunicações e, incluSive, 'foi um dos ·constituintes que agOra- foram
incurlibldos de redigir o texto do projeto Cabral
eo
a éontento; no meu modo de ver.
.

rez.

.

-

.

.

O SR. PRESIDENTE ( Marcondes Gadelha) Há, então, duas propostas de inclusão_ do Presidente da_fENAJLJomalista Rollemberg e do Presidente da ABERJE. (Colocação fora do micro- .
fone.)
O SR. WIZVJANA- (inaudível)... o que precisa~
mos, sobre _o que deveremos fazer no c:orrer do
tempo:
·
- ··
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Constituinte Otagas Rodrigues com Íl palavra
O SR. CHAGAS RODRIQUES -Sr. Presidente,
gostaria de dizer que estou de pleno acordo com
o roteiro sugerido e, praticamente, aproVado. Como disse o Senador Luiz Viana no decorrer dos
trabalhos, caso haja necessidade, poderíamos pedir o comparecimento de outras pessoas ou representantes de outras entidades.
~
Ao final- dos nossos trabalhos, tratando-se de
matérias tão importantes se esta Comissão não
vier a apurar irregularidades, -e espero-que não
encontre, que não haja irregularidades maiores
na área - pelo menos nós teremos um material
da maior importância para, até mesmo, melhorar
a legislação que disciplina essa matéria. Dentro
dessa idéia geral de acesso, de democratização...
Há pouco dias, mesmo, conversando com Olivio
cle me dizia que nos Estados Unidos, um país
especia1mente democrátic:o, há uma legislação
muito séria proibindo que os mesmos grupos
pOssuam mais de uma estas;áo e .assim por diante.
Para concluir as minhas palavras, pediria a V.
Ex', ao nobre Relator, ou talvez à Presidência, que
fizesse ch~gar às nossas mãos as leis básicas
sobre esse assunto. Parec~me que há um diJ?l'?"'
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ma básico fundamental.
cia1izada••.

I:: uma legislação espe-

O SR. POMPEU DE SOUsA- Permite,me um

aparte? Há pub~caç:ão dessa legislação nos vários
países do mundo. Eu, inclusive, disponho de cópias, mas a biblioteca do Senado possui.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Eu já me contentaria, inicialmente, com a legislação do Brasil.

A legislação fundamental, as leis básicas sobre
essa matéria. Se nós tivermos, também, alguma
legislação dos principais países, Estados Unidos,
França, Inglaterra, melhor para nós. Hoje o mundo
é cada vez menor e há esse intercâmbio. Na me~
elida do possíveJ nós poderemos também aprimorar a nossa legislação se for o caso. Mas, o meu
pedido é, pelo menos, no concernente à nossa
legislação. Seria mais fácil e V. EJc9 mandaria distribuir aos membros da Comissão. Cada um rece~
beria essa documentação básica.
O SR. POMPEU DE SOUSA- O material bâsi·

co é o código Brasileiro de Telecomunicações,
que aliás precisa ser reformulado, porque está
cheio de inconveniências.
O SR CHAGAS RODRIGUES- Mas, eu tenho

a impressão de que há uma legislação posterior.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Esse Código

precisa ser completamente reformulado.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)-

Considerando a solicitação do Senador Chagas
Rodrigues, inteiramente pertinente, a Mesa pede
à Secretaria para tomar providências neste senti~
do, fazendo um levantamento de toda a legislação
referente ao assunto, não apenas no Brasil, mas
também num número razoável de países, particularmente nos Estados UnTdOS, França, parte da
Europa OcidentaL Se for possível coletar, também, dados referentes a países socialistas, pois
também é importante. Enfim, deve haver na Casa
pessoa especializada no assunto e eu pediria en~
tão à nossa secretária para entrar em contato,
estabelecendo então esta conexão. Realmente, o
nosso saudoso _Senador Fábio Lucena nos deixou
- como disse muito bem o Relator - alguma
dificuldade por não ter apontado especificamente
quais as irregularidades que gostaria de ver apuradas ou, sequer, ande está o foco de uma eventual
suspeição. De qualquer forma, isso nos induz a
um trabalho abrangente, amplo e, por certo, será
fecundo e interessante para a vida do Pafs, consi~
derada a grande importância do sistema de comunicação, hoje, na vida desta Nação e nos seus
pressupostos democráticos, Há outros pontos,
além dos nomes dos depoentes, que eu gostaria
de ver discutidos aqui. Primeiro, a requisição dos
procedimentos administrativos de concessão de
rádio e televisão relativos ao Governo anterior,
Figueiredo, e ao atual para exame da legali~a?e
dos atas nele praticados. Procedimentos admmiStrativos a que se refere_o ReJator, são- suponho
-os editais...
O SR. RELATOR (Wilson Martlris)":..:_ Peiieiti-

mente, o processo desde o seu início até o seu
final e o exame do processo à luz da legislação
para aferirmos a sua legitimidade.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Esta pergunta eu a estou fazendo porque, consi~
. derando o Governo Figueiredo e o Governo atual,

nós vamos ter um nómero alentado de eventos
a considerar e se incorporarmos aqui no nosso
acervo esses procedimentos administrativos, todos, assim de fonna inespecífica, eu temo que
venhamos a preencher uma sala inteira com pa~
péis, documentos.

O SR. RElATOR (Wilson Martins)- Sr. Presidente, tinha em mente ouvir, como um dos pri~
meiros depoentes, justamente o que indicou o
Secretário do Ministério das Comunicações. Depois- desse depoimento, vamos ter uma visão do
que deveremos realmente requisitar do Ministério.
Isso também servirá de parâmetro para que a
Comissão adote providências ulteriores. de natu~
reza administrativa. Se há conveniência em requerer todos os processos ou apenas uma amostra~
gem sucinta e isso teremos que decidir após o
depoimento de certas personalidades que estão
aí arrolando.

Suponho que tenham sido concedidos alguns mi~
Jhares de estações de rádio nesses dois governos.
O SR POMI'i::U DE SOUSA- Ê possível pelo

seguinte: a milhares não chega. Talvez a centenas.
Em três ou quatro semanas, nã Bahia - e o
Senador Cuiz Viana pode até informar melhor_do
que eu - o Governo atual concedeu - se não
me engano - 86 concessões de canais de teJevi~
são, 86 emissoras de televisão em 86 municipios
baianos, cobrindo praticamente o território da Ba~
hia a uma única emissora de televisão, a uma
ún_ica empresa chamada 1V Bahia, que, por coin~
cidência, é controlada pela família do Ministro.
Se não me engano, é o cunhado do Ministro,
o filho do Ministro e o genro do Ministro.

O SR. POMPEU DE SOUSA -

Permite V. EX'

que eu dê uma nova sugestão? Já que S. Ex'
o eminente Relator propôs o nome do Consli~
tuinte Antônio Brito, nosso companheiro na Subcomissão que tratou da matéria, e agora, por delegação nossa, está participando das articulações
para elaboração do texto fmal; para esse assunto
específico de concessões temos à mão d_? p~rio
Senado - foi até objeto de uma sugestao mmha
na reunião passada- um companheiro, Senador
João Calmon, que conhece minuciosamente os
subterrâneos e acho mais importante começar~
mos pelos subterrâneos do que pela sala de visi~
tas, porque depois podemos interrC?gar a sala de
visJtas com mais conhecimento de causa. Se for~
mos começar pelo oficialismo, ele vai dar uma
visão rósea, não há nenhuma irregu]aridade, tudo
é um mar de rosas; tudo está perfeito, porque
as concessões são distribuídas com o mais absoluto crttério, com o mais absoluto senso de justiça
- entre__o_~ ~igos do peito, evidentemente.

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presidente
eu pediria a palavra.

O SR PRESlDENTE (Marcondes Gadelha) Tem a palavra V. Ex'
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Se bem entendi quanto ao roteiro apresentado pelo nobre Rela~
tor, parece que Ttós iríamos solicitar infonnações
sobre as concessões feitas e os beneficiários,
aqueles em nome de quem seria feita a conces~
são. Não é Isso?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

O SR CHAGAS RODRIGUES- Perfeito! Logo,
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enfim. eu diria_ um poder arbitrário muito grande.
coiSa muito subjetiva. Não é como uma concor~
rência normal, em que é fácil aferir: firma tal se
dispõe a realizar a obra pelo preço "x". Então,
é fácil. Mas eu tenho a impressão - daí eu ter
solicitado essa legislação, eu_nunca me preocupei
muito com Isso - de que deixa uma margem
muito grande à apreciação. Mas eu ouvi aqui se
falar em concessão. Até apresentei uma emenda
sobre este assunto. Eu vi, por exemplo, que, quando se_ trata ..de FM- tem um nome técnico não é objeto de c:oncessào; é o.bjeto de permissão.
E o ato é objeto_ de portaria do Sr. Ministro. Então,
há certos processos que, pelo menos, no seu an~
damento, nao vão nem ao Presidente da República, mas seria interessante que solicitássemos,
não apenas com relação às concessões, mas a
essas permissões que são objetO de portaria mi~
nisteriaJ.

OSR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

nós terfamos, então, as concessõ_es e as entidades
em favor das quais as concessões teriam sido
feitas. Evidentemente, há aí um aspecto objetivo.
Mas eu quero crer que seria da maJor importância
""""'""não sei se isso virá normalmente, o que levou
a decidir, em determinado caso, que a impressão
que eu tenho, dai eu ter dito, eu não conheço
bem a legis1ação, leio O Diário Oficial o Diário
da Justiça.. sobretudo o Diário ORcial. Mas eu tenho a impressão de que a legislação atual con~
cede um poder muito grande, aquela diferença
entre o poder discricionário e o poder arbitrário,
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OSR.:. POMPEU DE SOOSA - sê o Sr. Presidente me permite uma informação, haverá uma
diferença muito pequena, quase nenhuma, insignificante, nos processos de concessões de rádio
e televisão, vez que o processamento se faz pelo
Ministério das Comunicações e o Secretário·Geral, que é o elemento-chave dessas concessões
e que estará entre os convocados pela Comissão.
Rômulo Furta-do Venl desde o Governo Figueiredo até hoje. Quer dizer, é uma das pessoas
que continuaram, porque, o Ministério das Comu~
nicações só mudou o Ministro. A rigor, quase que
só mudou o Ministro entre o Governo Figueiredo
e o Governo atual.
-

Não! Eu acho que não é só isso, porque, ao final,
S. Ex" diz: "Para exame da legali_ffade dos atas
neles praticados". Ou seja, nos procedimentos
adn1inistrativos de concessões. Então, não seres~
tiin(fe ã~ehtidade e nem à firma proprietária só,
mas aos próprios atas, à legalidade dos atas. É
algo mais extenso.

Sexta-feira

.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Quero informar ao Senador Pompeu de Sou~a
· que 0 problema da convocação do Senador Joao
Calmon e da ordem de inclusão de seu no:ne
já foi discutido em sessão a~erior e, .a pedido
do próprio Senador, fi~ou mats para adiante._
Caril a pálãvfa- o Senador Ed!SOn Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO -

Sr. Presidente, a

minha experiência em comissões parlamentar<:s
de inquérito demonstra que, muitas veze~. nos
perdemOS nos desvãos de uma convocação ilimitada de pessoas, que acabam tomando, de um
lado, o tempo do ReJator em examinar profun~a
mente aquilo que foi dito, muitas vezes de maneira
· repetitiva, por diversos depoentes.
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Por outro lado, a Comissão, ao longo do tempo,
vai perdendo um pouco o seu interesse por um
número mufto grande de depoentes.
[nscrevo-me tranqüilamente entre aqueles que
adotam a sugestão do Relator, Senador Wilson
Martins. A meu ver, devemos de fato conVe-rSãr
com o Secretário-Geral, que terá muito a nos dizer

DIARIO DO CONG~SO !'!ACIONAL (Seção II)
O SR. LUIZ Y!ANA -:- Vamos fazer uma experiêrida agora com o Secretário que deverá ser
um depoimento longo.
O SR PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) E, depois, disciplinamos o tempo. Muito bem!

Então fica estabelecido que será convocado, em
primeiro lugar, o Secretádo Rômulo Furtado, para
uma audiência inicial, única, solitária E, depois,
nós vamos distribuir o tempo com os outros debém propõe o Senador Luiz Viana -::- s~rão feitas.
poentes.
Não há fimítação para a Comissão. Penso que
Temos nos- reunido às terças-feiras - hoje é
não devemos nos espraiar em demaSia logo no
uma .exceção, mas podemos, se for o caso, mudar
começo, sob pena de nos perdermos.
para-quarta~feira. A próxima semana será extreO SR. POMPEti DE SOUSA - Gostaria de
m;!lm_ente tumultuada para quem é da Comissão
perguntar se o mecanismQ_da Coinissão permite
de Sisterilatização, sobretuqo._
reinquirição, porque o Sect_etário-Geral vai depor,
Quantos são da Sistematização aqui? ÉU sou
e vai fazê-lo de maneira formal, diante de uma
e o Relator tambért). Bom, a votação na Sistema~
Comissão que ainda não terá conhecím~nto dafu:ª-çiQ__termina dia 17; quando houve a cànvo~
quilo que o saudoso S~nador Fábio Lucena chacação desta Comissão nós sabiamos dos percal~
mou de írregu{aridades, ele -não vac levantar" as
~ que teríamos em função do conflito de calen~
irregularidades. Então, o Séctet?rio~Gerál a-eve-Ser - dário com a COnStituinte. O próprio ReJator cheouvido em função" do_ levantamento das irregulagou a se escusar de assumir, alegando o seu
ridades. Ele pode fazer um boníto depoimento
comprometimento primordial com a Assembléia
e trazer a sua visão rósea de "Afic:e no País das
Nacional Constituinte, e nós o çoovenc~mos, a
Maravt1has... Depois, então, se pudermos novaduras penas, aJegandO que irianiOs navegar de
mente convocá-lo para que esclareça aquílo que
acordo com os problemas que tivéssemos com
os depoimentos subseqüentes trouxerem, rrilllfu- a "maré" ou com os obstácuJos. Oaro que, em
bem. Concordo plenamente.
qualquer circ:_unstância, a Constituinte tem priori~
dade e nós vamos tentar nos adaptar a essa situaO SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ção.
Digamos que esse mêtÕdo não é tradicional, mas
Cõnid primeira reunião, vou tomar diligênda
não hâ impedimento formal no Regimento nem
lei para reconvocação. Não há tradição nesse sen- para a Colocação do Secretário-Oeral e depois
tido. Normalmente, cada depoente é ouvido uma nós iremos ao sabor da evolução da Constituinte.
Se-não houver mais quem queira usar a paiã.vra,
~ só, na história das CPls, mas pod~~se recondeaaro encerrada a reunião.
vcrcá-lo.
O SR. LUIZ VIANA - Naturalmente, até por
interesse dele, ele deverá ser convocado para dizer
se aquilo é verdade ou não.
Comissão Parlamentar de Inquérito desti~
O SR. POMPEU DE SOUSA - Porque nós
nada a "Apurar a politica de concessões de
partimos do pressupos-to, que- sêndo esia urriciemissoras de râdlo e televisão em_ todo o
Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa apu·
País, e irregularidades ocorridas no Ministério
rar o que o autor do requerimento chamou de
""'das Comunicações...
irregularidade, evidentemente que a autoridade
que pratica os atas não vai levantar ~uas próprias
3~ Reunião~ realizada
irregularidades! É claro,_ ê óbvio._ En~o! _par~ce-:
_em 16 ~e setembro d~ 1987.
me indispensável que essas irregularidades sejam
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezes-levantadas, para que_ a_ autoridade con_cedente
seis de setembro do ano de mil riovecentos e
possa ser questionada:.
oitenta e sete, na sala de reuniões da Comissão
O SR. PRESIDENTE_(Marcondes Ciadelha)_deE;cOnotnia, presentes os Srs. Senadores Mar~
Cndago se algum dos Srs. Senador~s ~quer ainda
c:onde_s Gadelha, Presidente, Wilson Martins, Relacomentar a proposta do n®re Relator.__(Pausa.)
tor, Odacír Soares, Lavoisier Maia, _Edison Lobão,
Não havendo mais quem queira discutir, vamos
Nelson Wedekin ·e Chagas Rodrigues, reúne-s~
tomar as providências para a convocação.
a Comis~o Parl~m~ntar de Inquérito destinada
Gostaria de discutir, com os _membros desta
~ "hpurar a política de conc.essõe? de emissoras
Comíssão, o problema do espaçamento entre os
de rádio e televisão em todo o País, e irregulé_ldepoimentos ou a sua eventual compactação.
ridades oconiQ~ no Ministério das Comunicá~
Nós temos 15 depoentes nesta primeira fornada.
ções''. Comparecem, -ainda, os Srs. Deputados
lsto significa que se ouvíssE::mos _um por sessão,
.José Elias Moreira, Rodrigues Palma, Rita Furtado
/~varíamos mais de 4 mes~s. porque considee Ângelo Magalhães.
rando que temos o problema da Constituinte pelo
É dispensada a leitura da Ata ant~rlor que, em
meio, vamos ter uma fase muito tumultuada. ..
seguida, é dada como ·aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente declara
O SR. POMPEU DE SOUSA- Teremos que
abertos os trabalhos e convida o Dr. Rômulo Villar
ter mais de uma aud.i~Ocia_por sesSão:- '
Furtado, Secretário-Geral do Ministério das Co~
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) munJcações, para prestar o juramento de praxe
Mais de .uma audiência por sessão.
e, em seguida, concede~lhe a palavra.
Inicialmente, o Dr. Rômulo Villar Funado, SeO SR POMPEU DE SOUSA-Todas as Cernis~
cretário-Gerai do Ministério das Comunicações,
sões de Inquérito tém feito isto.. A Cõtnlssão da
agriidece o êonvite para depor junto à Corilissão.
Ferrovia Norte-Su1 também, e dá perfeitamente.

e, a partir de determinado momento, se forem
necessárias novas c::onvocas_ões ---:-_é o que tam-
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Após sua exposição, coloca-se à disposição dos
Srs. Parlamentares para quaisquer esclare<::imen~
tos.
Na fase interpelatória, usam- da palavra, pela
ordem, os Srs. Senadores Nelson Wedekin, Edison lobão, Pompeu de Sousa, chagas Rodrigues,
Wl.lson Martins, Relator, e, por último, o Sr. Presidente, Senador Marcondes Gadelha.
Finalmente, o Senhor Presidente agradece"a
presença do Dr. Rómulo Villar Furtado e, em se~
guida. determina que as no4!s taquigráficas tão
logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas em
anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
Iída e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi~
dente e irá à publicação. - ~rcondes Gadelha.

ANEXO À ATA DA 3• REGNIÃO DA CO·
MISSAO PARLAMENTAR DE /NQUÉFIITO
DESTINADA A "APURAR A POÚT1CA DE
CONCEssõES DE EMISSORAS DE RÁDIO
E TELEVISÃO EM TODO O PAIS. EIRRE(](J.
LARIDADES NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES': REAUZADA EM /6 DE SE7EMBRO DE 1987, A FIM DE OOVJR DEPOIMENTO DO SR. RÓMULO V/LLAR FURTADO, SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO
DAS COMUNICAÇÕES, Q(}E SE PUBUCA
COM A Dl'VIDA AGTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE.
Presidente: Senador Marcondes Gade·
lha
.
Relator: Senador Wilson MartiM
O SR. PRESIDENTE (Mar<;ondes Gadelha)Havendo número regimental, declafo clberta a
reunião.
_
Encontra-se presente 6 ilUstre-depoente, o Dr.
Rômulo Villar Furtado.
Convido o ilustre Senador Odacir Soares para
compor a Mesa, na qualidade de Relator ad hoc.
A reunião de hoje destina~ se_ a tomar o depoi·
menta do Sr. Secretário~Gera1 do Miriístério das
ComunicaÇões, Dr. Rômulo VUlar Furtado, a res~
peito do assunto objeto desta CPI, ou seja, a Polític~ de Concessão de Emissoras de Rádio e Televisão e eventuãi$ irregularidades que se tenham
verificado no âmbito da ação do Minlcom. Escla~
recemos que esta expresSãO- é um tanto vaga,
mas é tal como se encontra no requerimento for~
m"ulado pelo ilustre Seriãdor Fábio Lucena, autor
da proposição que ensejou a convocação desta
Comissão.
O Dr. Rómulo Villar Furtado tem 49- ali.os de
Idade, ê ·natural do Espírito Santo, tem o curso
superior no Instituto Tecnológico de Aeronáutica
- o !TA. entre 1957 ·e 1961. O seu curriculo
é baStante alentado e reservo~me o direito de citar
apenas alguns pontos, a comiçar pefa primeira
funÇ:ão exercida, a de engenheiro de projetas de
equipamentos de Telecomunicações do Instituto
de PesqUisa· da Marinha, passando por vários car~
gos, cõfno OS de assessor do Presidente_ do Con~
selho Nacional de Telecomunicações, erigenheiro
dd Radional, Presid~nte da Telecomunicações do
Espírito Sãnto S,A.- Telest, atê a Secretaria~
creral d_o Ministério _das Comuniç_é_lçóes, onde inw
gressou em 1974. Presidiu várias Comissões: a
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encarregada da elaboração dos Planos Básicos
Nacionais de Comutação, Numereçilo tarifação
e Sinalização telefónica; Presidiu a Comissão en-

carregada do Acompanhamento e Supervisão
do Planejarnento do Troncõ Sul de Telecomunicações do Brasil, o Contei; foi coordenador da
equipe encarregada da definição de funções e
atribuições_ da empresa Holding T elebrás, subsidiárias e associadas da EJV\BRATEL, e da elabo-

ração do projeto de lei de criação da Telebrás,
projeto de estatuto e demais atas constitutivos.
Participou de vários cursos e_seminários no :exte-

rior, como do curso de __ especialização nos Estados Unidos em telecomunicações por satélites,
em Ney Jersey e Seminário sobre Comunicações
por satélites, patrocinado pelo Departamento de
Estado americano, em Washington. Participou de
vários órgãos e reuniões internacionais. Foi chefe
da Delegação do Brasil à I Reunião do Comitê
Diretivo da Conferência lnteramerk:ana de Telecomunicações, na Venezuela; Presidente da 11
Conferência lnteramerie.ana de Comunicações,
Crtel, membro convidado do painel de Especialistas Constituído pelo Banco Mundial, para a avaliação dos seus programas para os setores de
Energia e Comunicações, Chefe da_ Delegação
do Brasil. V Reunião Extraordinária da Assembléia
que faz parte da Organização lntemadonal de Telecomunicações por satélites, a lntelsat, participante de negociações comerciais, entre os governos do Brsil e Uruguai, partidpãnte do Seminário
de Telecomunicações e Desenvolvimento de Santiago, participante do Fórum TéCnico na África;
foi Membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano- CNDU; Membro do Conselho
Deliberativo da Sudam;- proferiu conferências sO·
bre comunicações por satélites, representou, e.o-_
mo Secretário~Qeral do Minicom o Ministro das
Comunicaç_ões em_ várias sOlenidades internacionais; pronunciou conferência na r_e_união de organismos regionais do Ministério do fnterior em Brasília, como Secretário-Ger_al_do .Ministério das Comunicações; pronunciou palestra na Escola de
Comando do Estado Maior da Aeronáutica, pronunciou conferência sobfe"Telecoinunicações no
Brasil no Centenârio_ da- _Erfcsson, na Suécia; e
tem inúmeras condecorações tais como: Ordem
do "Mérito do Rio Branco", "Mérito Naval","Mérito
Aeronáuti__co", "Mérito Industrial do Estado doEspírito SantO", "Santos Dumont", "Mérito de Brasília", "Mérito das Comunícações", como Grande
oficial, "Mérito do governo Francês", no grau de
Grande Cavalheiro, enfini o nosso depoente- é um
homem, por todos os títulos, qualificado a trazer
Casa e a -opinião pública nacional sobre este
ponto fundamenta] da vivência democrática que
é o sistema de comunicações e, por conseqüênCia
o sistema de formação de opinião.
Comunico a chegada dO eminente Relator, Senador Wilson Martins.
Antes de iniciar o seu depoimento, convido o
Dr. Rômulo Vúlar Furtado a, de pé, prestar o juramento de praxe perante esta Comíssão.
O SR. RÔMULO FURTADO -

-"Juro, como

dever de consciência, dizer toda a verdade, nada
omitindo que seja do meu -cõnhedmerito sobre
quaisquer fatos relacionados com a investigação
a cargo desta Comissão Parlã-meritar de Inquérito
destinada a apurar a Política de Concessões de
Emissoras de Rádio e Televisão neste País e lrre-

gularidades Ocorridas no Ministério das Comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Informo -à Casa que no queStionamento subseqUente à exposição do Dr. Rômulo VLIJar Furtado,
tem preferência, pela ordem, os Membros da Comissão, incluindo prioritariamente o nobre Relator; em seguida, os demais Senadores; e, fmalmente, os Srs, Deputados presentes à sessão.
Concedo a palavra ao Dr, Rômulo Villar Furtado,

6 sR RÕMULO VlLLAR FURTADO - Exrrio.
Sr. SeTiaCiõr Marcondes Gadelha, Presidelite desta
ComissãO; Sr: Senador Wilson Martins, Relator
desta Comissão; Srs. -parlamentares, Sf41' e Srs.
É uma -honra especial, para mim, comparecer,
pela primeira vez, a uma das Casas do Congresso
Nacional, embora sirva ao meu País em diferentes
funções da vida pública há 25 anos, 14 dos quais
dedicados à Secretaria do Ministério das ComunicaÇões. I:., portanto, um prlvilé.gio estar hoje, aqui,
trazendo informações sobre o nosso Ministério,
de cuja vida pãrtlcipo há muitos anos ativamente,
intensamente, diutwnamente. Tenho, portanto,
muito que falar, Sr, Presidente,_sobre o nosso
Ministério, sobre as comunicações no Brasil, so~
bre __ os de~afios que enfrentamos e vencemos,
sobre os desafios que ainda temos que enfrentar
e que esperamos superar.
A convocação desta Comissão teve um objeto
lato, amplo, de forma que, quando tive a oportu~
nidade de consultar sobre a melhor forma de en~
caminhar a minha apresentação diante desta Comissão, V. EX• houve por bem sugerir, o que coincidiu com meu ponto de vista também, que iniciasse por fazer uma ampla exposição sobre o
setor das comunicações, exatamente porque, assim, pçderia abordar todos os _tema~ que pudessem ser de interesse dos Srs. Parlamentares que
acompanham, com interesse, o Q_esempenbo do
Minlsté_rl() das ComUnicações em todos os se_gmentos de sua atividade.
_Preparei-me, portanto, parã trazer a esta Comissão a exposição que proponho iniciar neste momento, com a sua permissão.
O Ministério das Comunícaçõ_es, como todos
sabemos, abrange uma ampla faixa do Poder Executivo, envolvendo os setores de telecomunicações públicas, radiodifusão, Correios, e executando diretamente, através de suas empresas, serviços públicos de telecomunicações, e atuando no
campo-da radiodifusão, precipuamente como poder fasca1izador, coordenador do processo de concessão e de execu__ção_ de serviço.
No campo das comunicações públicas, a telefonfã -em particular, somos todos, possivelmente
a maioria dos aqui presentes, do período em que
as comunicações neste Pais eram extraordinariamente precárias. O Brasil há pouco mais de
vihte aflos, na verdade se constituía num grande
arquipélago de ilhas de desenvolvimento, isoladas
entre sl, espalhadas por toda a extensão deste
imenso território, sem meios de comunicações
eficientes que pudessem, de fato, integrar esta
Nação e, como um todo único, permitir que a
riqueza fluísse, permitir que os negócios se realizassem com a velocidade que o desenvolvimento
da sociedáde brasileira, então, já exigia,
Não .dispúnhamos de comunicações _cOnfiáveis; dispúnhamos de mais de mil empresas tele-
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fónicas, espalhadas por todo este País, operando
normalmente, nas sedes munidpais, sem se interconectarem com as suas empresas congênitas.
Muitos fatores influíam nesse processO. A diluição
do poder concedente, em primeiro lugar, iiorque
o poder de conceder serviços, a execução de serviços de telecomunkações, eStava em mãos de
Municípios, dos Estados e da União. Assim, como
conseqüência, tínhamos empresas de lelecomunicações, inúmeras ·empresas de telefonia ope-rando em todo o Território Nacional. A multipli~
cidade dessas empr_esas impedia que houvesse
um desenvolvimento harmónico, coerente, coordenado das comunicações no Brasil. Impedia,
portanto, que houvesse um planejamento centralizado que pudesse encarar as necessidades nacionais, como um todo, e também as necessidades estaduais e municipais como parte integrantes dessas necessidades nacionais.
Havia, portanto, uma enorme pulverização de
recursos, a própria capacidade de inveStir estava
comprometida precisamente porque o poder de
investir estava diluído entre uma inumerável quantidade de empresas telefónicas. Da mesma forma,
já naquela época se manifestava um grande irrealismo tarifário: as tarifas do serviço público eram
ftxadas por critérios que não permitiam a Cofreta
remuneração desses serviços, pOr conseguinte,
não permitiam a geração de recursos para o investimento e a expansão desses serviços. Todos es~
ses fatores que impediam o crescimento ordenado das comunicações começaram a ser superados como uma lei que é o marco da história
das comunicações no Brasil: a Lei n7 4.11 7/62,
conhecida como o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Em tomo desta lei, Sr. Presidente, merece destaque o fato de que, inequivocamente, esta lei
tem_ uma marca registrada do trabalho do Congresso Nacional. Esta lei, votada pelo Congresso
Nacional e submetida à sanção do Presidente da
República mereceu do Presidente de então 55
vetos, Esses vetos voltaram ao Congresso e foram
apreciados, foram derrubados os 55 vetos. Nesta
lei se pode identificar, da maneira inequívoca, uma
ação profundamente influente do- Congresso Nacional. Foi sancionada a Lei n~ 4.117 e teve um
papel extraordinário no desenvolvimento das comunicações no Brasil. Em primeiro lugar, Cemcentrou a competência péitra a execução de serviços e para a concessão de serviços de tele_comunicações em mãos_ da União.
Em segundo lugar, criou um órgão de coordenação, o então Conselho Nacional de TelecomunicaÇões, que iniciou, pela primeira vez neste PaJ"s,
um processo de coordenação do planejamento
da expansão dos serviços de telec6muniáÇões
no Brasil. lnstittiiu o fundo Nacional de TelêCoffiuniC~ões, que serviu de base essencial a tõao
o processo de desenvolvimento das comunicações, que passou a ter lugar a partir de então.
Estalei criou a J;.M$RA.TEL. empreSifpriftOOõS
nós conhecida, que realmente marcou a história
das comunicações no Brasil, implantando uma
estr_utura básica que permitiu que se eliminasse
o arquipélago a que me referi, e que aquele_s _centros de desenvolvimento espalhados por tOdo o
território nacional pudessem, pela primeira vez,
ser intei-ligados e ter ineios de comunicaçãq entre
si.
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Outro fator de grande importância no processo
de desenvolvimento das comunicações no Brasil
foi a aquisição da antiga Companhia Telefônica

Brasileira. Esta Companhia era uma subsidiária
da Brazilian Tractíon, da Amford, e operava servi-

ços de telecomunicações na Região Sudeste do
Brasil, envolvendo os Estados do Rio, Minas Geraís, Espirita Santo e São Paulo.

Em 1966, o Governo federal decldiu adquirir
essa empresa e, pela primeira vez, iniciou, juntamente com a constituição da EMBRATEL, wn
processo integrado de expansão dos serviços de
telecomunicações públicas no Brasil.
Em 1967, foi criado o Ministério das Comunicações, que absorveu as atividades do antigo Conselho Nacional de Telecomunicações e passou
a se constituir no órgão superior de coordenação

DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
de penetração estadual. -Na verdade, se somarmos todos os troncos de microondas e as redes
de telecomunicações disponíveis no Brasil, che-garemos à cifra de mais de 100 mil quilôrnetros
de rotas de microondas, um verdadeiro sistema
nervoso e arterial cobrindo toda a extensão deste
País e integrando todas as comunidades por
meios, hoje sim, eficientes e confiáveis de comunicações. Isso se fez num espaço de tempo realmente recorde nas comunicações nacionais e
mesmo a nível internacional.
A TELEBRÁS, a empresa holding do nosso sistema, tem hoje 30 empresas subsidiárias; opera
12 milhões de telefones em todo o território nacional; tem um imobilizado técnicO equivalente a 6
bilhões de dólares; tem um faturamento correspondente a 2,5 bilhões de dólares e realiza investimentos anuais da ordem de um bilhão de dólares.
Essa estrutura, mesmo a nível internacional, é
considerada uma estruturà respeitada. Isto foi
possível_ montar no Brasil num espaço de tempo
inferior a 15 anos.
O organogi-ãma do Ministério das Comunicações com suas empresas é o que é mostrado
na próxima projeção.
(Projeção)

da política do setor de cornunkações e de coordeR
nação do processo de desenvolvimento das teleR
comunicações no Brasil.
Em 1972, completouRse o quadro institucional
do setor das comunicações, constituindoRse a TER
LEBRÁS como uma empresa holding nacional
de toda a estrutura de prestação de serviços públiR
cos de telefonia no Brasil. A TELEBRÁS passou
a desempenhar um papel fundamental, que deu
a conformação final à estrutura de operação dos
Tem-os a TELEBRÁS COrt:JO a empresa holding
serviços de comunicações no Brasil, pois que em
de um sistema de exploração de seiVI.ços públicqs
cada Estado da Federação foi co_nstituída uma
em telecomunicações; a Empressa Brasileira de
empresa subsidiária da TELEBRÁS. Esta empreCorreios e TeJégrafios, que se encarrega da explosa subsidiária da TELEBRÁS, uma em cada EstaR
ração dos serviços postais e dos serviços de teledo, começou a absorver, progressivamente, megramas; a RaQiobrás, a Empresa brasileira de Radiante negociação, os pequenos serviços de teleR
comunicações existentes em cada Estado, inteR diodifusão, da qual pretendo falar mais tarde nesta
exposição, e que desempenha um papel de grangrande-se à estrutura dessa empresa estadual e,
de importância no domínio da radiodifusão no
por conseguinte, transformando--se essa empresa
País, especialmente pela cobertura que garante,
estadual em urna empresa de âmbito efetivamenR
te estadual, ou seja, abrangendo todos os serviços que promove das regiões carentes deste País, das
regiões onde a iniciativa privada encontra dificuiR
de comunicação no âmblto de cada Estado. Com
dade em penetrar.
isto completou-se a estrutura operacional do setor
P..a~a _que os Srs. tenham um~ idéia do que
de comunicações, a partir do ano de 1972.
representou a evolução dos serviços de comuniPara que tenham uma idéia do que representou
o esforço de desenvolvimento das_ comunicações cação no Brasil, os serviços telefônicos, basta que
se obseNe essa curva de crescimento do nómero
no Brasil, a partir do ano de 1965, pois que a
lei votada em 1962 passou a ser implementada, de- telefones no Brasil no curso dos últ:iinos vinte
e a partir de 19-65, anci-da instalação da EMBRA- e pouco anos. Em 1962 o Brasil dispunha nada
1EL, passamos a vive"r i.una nova fase na evolução mais do que de 1 milhão, 164 mil telefones instalados e foi possível fazer crescer essa cifra para
dos serviços de telecomunicações no Brasil, em
12 milhões, 580 mil telefones instalados, como
1965 o únlco sistema confiável áe longa distância,
de que o nosso País· dispunha era o sistema que está af mostrado.
interligava São Paulo"_ã.ó_Rio de Janeiro e o Rio
(Projeção)
de Janeiro ao Distrito Federal, como é mostrado.
Pode-se observar também que, a partir do ano
(Projeção)
d~ I 976, há uma dara inflexão dessa curva. ExalaEsse sistema compunha pouco mais de dois
mente a partir de 1972 a- T elebrás, a Empresa
mil quilômetros de extensão. Todas as demais
holding do sistema, começou a atuar com o seu
comunicações de longa distância no Brasil eram
prOcesso de coordenação do planejamento e do
garantidas por meios de ondas portadoras, por
seu processo de indução do desenvolvimento das
melo de linhas fisicas, ou através de rádios na
comunicações e rapidamente, então, a curva de
faixa de ondas curtas, por conseguinte, sistemas
crescimento do nómero de telefones do Brasil
nitidamente precários de comunicação.
asSumiu outra inflexão e um ·crescimento muito
Em sete anos foi possível modificar radicalR
mais acelerado do que até então--vinha podendo
mente este panorama, e aí está a rede que foi
desempenhar. Isto bem demonstra, Senhores., o
implantada cobrindo toda a extensão do território
quanto definições administrativas e políticas, adaM
nacional.
tadas nas épocas apropriaâas, influem no pro(Projeção)
cesso de desenvolvimento de qualquer setor da
Este quadro mostra apenas o que chamamos
economia nacional.
de rede básica, ou seja, a rede da Ef\1\BRATEL
(Projeção)
Esta rede dispõe de onze mil quilómetros de rotas
de microondas, cobrindo to_da a extensão do BraO quadro- mostra a evoluÇãO do tráfego telefôsil. Para essa rede convergem outras redes que
nlco internacional, a evolução dos tráfegos telefônicos local e nadonal. É importante salientar que,
.aí não estão sendo mostradas, que são as redes
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nestes anos; por voha de 1975 a 1986, o tráfêgo
telefônico cresceu a uma média anual de 24%.
V. Ex" podem observar que a média de cresciM
menta do tráfego internacional foi expressivamente superior à média de desenvolvimento da economia nacional. Da mesma forma, o tráfego telefónico local cresceu a uma taxa de 13% por ano,
em média, enquanto que o tráfego telefônlco nacional, o DDD, cresceu a uma taxa média anual
de 27%. Podemos, daí, concluir o quanto demanda a sociedade brasileira em termos de serviços
de telecomunicações.
É importante caracterizar que todo esse esforço
de expansão das comunicações póbUcas brasileiras sempre fOi acompanhado de um esfOrço
de implantação de meios de comunicações que
pudessem dar acesso à sociedade como um todo,
às camadas mais carentes da populaç!o, ao serviço de comunicação. Por isso que a implantação
de telefones públicos, no Brasil, tem merecido
uma ênfase especial e essa curva de crescimento
de telefones públicos instalados no Brasil, bem
demostra a ênfase que se tem procurado dar ao
acesso das camadas de menor poder aquisitivoao serviço de telecomunicações.
(Projeção)
O gráfico mostra precisamente o crescimento
da densidade de telefones públicos no Brasil, ou
seja, o nómero de telefones públicos disponíveis
para cada mil habitantes.
Serviço de TELEX- Outro Serviço de grande
influência, especialmente no campo das atividaM
des económicas, pois o seJViço de 'telex é um
serviço de apoio essencial à atividade econômfca.
O crescimento desses serviços é mostrado nesta
curva, onde verificamos o cresclmento de 4 mil
teleimpressores, em 1973, para 88 rnd, em 1986.
Dispomos da- quinta maior rede nacional do mundo.

(Projeção)
O tráfego de telex também é demonstrado neste gráfico de fonna muito expressiva: o imenso
crescimento do tráfego i1aclonal e internacional
de telex no curso dos óltimos 15 anos, aproximadamente.
Apesar de todo esse estorço, o quadro que se
segue dá uma demonstração de que muito se
tem que fazer ainda para que se possa atender
convenientemente a todas as necessidades.
O SR. NELSON WEDEKII"' -Sr. Presidente;
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadeiha) -

Poisnão.
.
O SR. NELSON WEDEKIN --Sr. Presidente,
gostaria de ter um esclarecimento.
Não sei se é cabível urna que~o de ordem,
mas, na verdade, o tema que a CPI se propõe
apurar são as irregularidades nas concessões de
emissoras de rádio e televisão. Este depoimento
se alonga e, quando vejo todos esses gráficos
que ainda serão projetados, fico preocupado que
levemos uma hora e meia ou duas horas para
falar da telefonia, do telex - aliás está extremamente ilustrativa a exposição do Secretário-Geral
do Ministério, Dr. Rômulo Villar Furtado-. mas
o que gostaria mesmo é que avançássemos agilizando este depoimento inicial, a fim qué possamos entrar no assunto que é objeto da CPI.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Qadelha) Nobre Senador, V. EX' avançou da dúvida para
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a ação, interrompendo o Depoente com uma
questão de ordem que é absolutamente inade-

quada neste momento, inoportuna e impertinente. Ehtrelaritó, vou responder à sua questão de

ordem, pedindo aos Srs. Membros e demats Paft!cipantes desta CP! que, se tiverem qualquer inda-

gação a formular à Mesa ou ao Depoente, deixem
para fazê-lo após a conclusão do-depoimento.
· Devo informar ao nobre Senador que começa-

mos esta sessão com meia hora de atraso, e não
foi por culpa do depoente, nem por culpa do
Presidente, que aqui chegaram à hora aprazada.

De modo que sua preocupação ·com o tempo,
confesso que nos deveria assistir desde o começo,

ou antes do próprio depoimento. Ehtretanto, devo
informar que, a partir de agora, essa preocupação
não deve prevalecer, porque não teremos limite
de tempo às questões que venham a ser formuladas a seguir. Quero crer que o fato de a exposição ser mais ou merios longa talvez até sirva
como suporte para futuras indagações; quanto
mais substanciosas, quanto maJs aberto for esta
exposição, tanto mais pontos teremos para esclarecimento. Entretanto, não temos - este, outro
fato importante - no Regimento Interno uma
determinação sobre o tempo que- deva durar a
exposição do depoente. Espero cJue seja um tempo razoável, mas, lamentavelmente, não temos
dados objetivos para impor um limite ao tempo
do Depoente. S. Ex• ouviu o apelo de V. Ex" e
saberá fazer o uso que lhe for conveniente.
Da mesma forma, também nas indagações, esta Mesa cuidará de não limitar o tempo dos interpelantes, a não ser no sentido de pedir mais objetividade.
O SR NELSON WEDEKiN -- Sr. Présidente,
agradeço a V. EX' as informaçóes. Se, realmente,
minha questão de ordem era tão inoportuna, soli·
cito, se possível, se encaminhe a exposiç!o para
aquilo qoe é o objetivo da CP!. Isto é altamente
recomendável.
A exposição do Dr. Rômulo Villar Furtado é
muito ilustrativa. Todos_ estamos aprendendo
muito com ela. Todavia, ela não tem nada a ver
com o objeto desta CPI.
O SR. PRESIDENTE (Marc6ndes· dadelha) -

V. Ex' será atendido oportunariiente.
O SR. EDISON LOBAO __Sr. Pre5l0ente, relvez
o nosso Colega Senador Nelson Wedekin tenha
alguma razão.
E praxe nesta Casa; asSim comO na Câmara
dos Deputados - V. Ex~ foi Deputado como eu
- nas Comissões Parlamentares de Inquérito os
convidados poderem fazer suas amplas exposições, sem que nos preocupemos em ficar adstritos à questão objeto da convocação da Comissão.

Por outro lado, o Secretário-Geral do MiÕistériõ
das Comunicações nos traz aqui um reliirto admirável do que foi possível fazer nos últimos anos
no referido órgão.
Baseados na tradição, poderiamos ouvi-lo no
que for importante na sua área.
O SR PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Muito obrigado a V. Ex'
Peço aos nobres integrantes desta Comissão
que não mais interrompam a exposição, e apelo
ao Depoente no sentido de que seja conciso. Evidentemente, não vamos usurpar o seu tempo,
_já que o Regimento é omisso neste ponto. - -

O SR. RÓMULO VILLAR FURTADO -

Muito

obrigado, Sr. Presidente.
Retomo a palavra para abordar _o quadro projetado_aqui.

(Projeção)
O quadro revela que, apesar do grande esforço

que o setor das comunicações vem realizando,
ainda deve ser feito um esforço adicional, para
que nos possamos colocar ao nível de nações
com grau de desenvolvimento equivalente ao nos-

so.
Um fato r que tem contido _o processo de desenvolvimento das comunicações nacionais é predsameilte .aquele que corresponde à evasão de
recursos do FNT, que servfu até hoje como um
dos instrumentos básicos de expansão do nosso
setor.
A partir do momento em que o Fundo Nacional
de_ Telecomunicações passou a integrar o Fundo
Nadonal de .Desenvolvimento e, posteriormente,
se transformou no Imposto sobre Serviços de Comunicações, o setor de comunicações deixou de
· contar com esses recursos. DeSde 1976 <ité hoje,
o:..equivalente a um bilhão de dólares deixou de
ser investido_ no setor, em fuilção dessa evasão
de recursos. Do;t me_sma forma, o fato de a iarua
telefónica brasileira não ter seguido adequadamente o processo infladonário, portanto, transformando-se em tarifas irreais, foi também um fator
de grande restrição ao processo de investimento
no setor de comunicações.
(Projeção)
O Quadro mostra o crescimento da tarifa e a
inflação. V.~ podem observar que a tarifa telefônica se situou sempre abaixo do índice inflacionário. Hoje, a tarifa telefónica brasileira está entre
as de menor valor no Mundo. A perda do valor
aquisitivo das nossas tarifas está bem demonstrado no· quadro. Tomando por base o ano de
1975, vê-se que, em 1987, estamos ao nível de
20%, ou seja, a quinta parte do que se pagava
por uma tarifa telefônlca em 1975. Em cons-eqüência, a remuneração do investimento no setor,
precisamente aquela parcela de recursos que permite a expansão dos serviços e o reinvestimento,
sofreu uma queda aprecíável, como se pode observar _no quadro.
_Em 1986, apesar-do grande aumento de eficiência operacional do setor, foi passivei obter
uma remuneração do investimento de apenas
4%. comparado com os 12% que a remuneração
legal.
(Projeção}
-verificêl-se. neste quadro que está ai Projetado,
qu:e, apesar dessas dificuldades - a evasão de
reCürsOS, -restrição tarifária - fOI possível aumentar significativ~mente a eficiência operacional do
setor, que é medida pelo número de telefones
empregado do sistema. Saímos de uma situação
d~-ª_~_ ~lefon~s empregado no ;3:no de 1978 para
117 telefones empregado hoje, que bem demonstrando o que ocorreu em termos de aumento
de eficiência do setor no curso dos anos aí apresentados.
A resultante fina] desses elementos e desses
dados ê precisamente o qUadro de investimentos
que vêm sendo realizados nestes últimos dez anos
pelo setor das comunicações. É possível observar
que apenas recentemente, nos anos de 85 e 86,
foi possível retomar o processo de expansão dos
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investimentos. Em 1984 tínhamos praticamente
reduzido pela metade a capacidade de investir
do sistema em relação ao ano de I 976.
A conseqUência de muitos anos_ de restrição
dos investimentos no setor de comunicações foi
um aumento expressivo na taxa de congestionamento do serviço, que é mostrado neste quadro. (Projeç:ão} Esta taxa de congestionamento
passou a atingir índices de 16%, em 86, e 29%,
em 87. Felizmente, graças à expansão dos investimentos ocorridos nos anos de 85 e 86, a taxa
de congestionamento Já: está _sofrendo uma rever~
são a partir desse segundo semestre de 1987.
!Projeção)
O nível de contratação de terminais telefônicos
nó SiStema Nacional de Telecomunicações é
mostrado neste gráfico que aí está, e revela que
foi possível, no Governo do Presidente José Sarney, recuperar os investimentos do setor que estavam comprometidos até o ano de 1976, num
processo de decréscimo qoe estava conduzindo
a reflexos muito negativos na capacidade de tráfe~
go do nosso sistema.
(Projeção)
.As perspectivas de investimentos para os anos
que se seguem, especialmente para o ano de
1987, são mostradas neste diagrama. E, exdusi~
vamente, a possibilidade de realizar tais investimentos é que permitirá que cump,amos o objetivo de eliminar a .demanda reprimida de serviços
telefónicos no Brasil no curso dos próximos cinco
anos. Essa demanda, que hoje se situa ao nível
de mais de dois milhões de telefones, imaginamos
que, dentro de quatro ou cinco, estará inteiramente suprida e, para isto, os investimentos que
estâo programados são absolutamente essenciais.
No domínio da comunicação internacional, o
Brasil se apóia_ em satélites do INTELSAT para
se interligar com mais de 140 paises em todo
o mundo. Não apenas no satélite INTELSA.T nos
podemos apoiar para as comunicações internacionais. Não apenas por razões de segurança e
confiabilidade, como também como elementos
adicionais de suprimento do tráfego, foi indispensável que planejássemos, construíssemos e implantássemos sistemas de cabos submarinos interligando o Brasil à Europa e aos Estados Unidos,
sistemas esses que, junto com o satélite do INTELSAT, garantem ao Brasil plena confiabilidade
e absoluto acesso a todos os demais países do
mundo, seja diretamente, seja indiretamente, através das interconexõe~ d~s países.
Um dos fatores, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, que tem sidó objeto de muita análise por
parte das pessoas interessadas na evolução das
telecomunicações, tem sido precisamente a politica industrial e tecnológica seguida pelo Ministério das Comurikações. -A política de desenvolvimento do nosso setor
tem-s_e apoiado no conceito de que a sociedade
brasileira, ou a sociedade de qualqu_er país, é como se fosse uma célula viva: existe um núcleo
onde se concentram as atividades produtivas, onde existe a maior concentração de atividades produtivas - as grandes empresas, sejam estatais,
s~jam empresas privadas, e existem os diferentes
segmentos da sociedade, cada um com as suas
necessidades_ próprias de serviços e de atendimento. Esse núcleo, onde se situam, as grandes
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empresas, as grandes organizações, mesmo num_

Portanto, é o desenvolvimento harmónico e
equilibrado desses três objetivos: atender às necessidades da sociedade; consolidar uma indústria dentro das fronteiras do Pais e atingir uma
capacitação tecnológica nacional que permite
que se tenha um desenvolvimento harmônlco e
equilibrado do setor de comunicações, como foi
possível obter até agora, felizmente.
(Projeção)
O atendimento às necessidades da sociedade,
em termos de serviços - tive a oportunidade
de mostrar o çrescimento desses serviços através
dos diagramas que foram projetadãs -, a conso~dação da indústria, que é um outro grande objetivo, está, a:í, indicado. Existem, no Brasil, hoje,
mais de 150 empresas dedicadas ao setor de
comunicações e as 70 maiores possuem um faturamento equivalente a 1 bilhão de dólares; um
patrimônio líquido equivalente a 400 milhões de
dólares; 55 mil empregados e 3 mil desses empregados de nível superior. Essas indústrias, aqui
sediadas, empregando especialistas brasileiros,
engenheiros brasileiros. técnicos brasileiros, têm
um capacidade de produção de 2 bilhões de dólares, importam apenas 102 milhões de dólares
por ano e para cada dólar importado essa indústria produz 1O dólares dentro das fronteiras do
País. O índice de nacionalização dos produtos,
supridos por essa indústria, situa-se entre 90 e
95%. As exportações, no último ano, situaram-se
~ em 51 milhõ_es de dólares; 260 milhões de dólares
estão sendo negociados.
É importante salientar, nobres Srs. Senadores,
graças a essa política a que me referi, hoje, o
setor de comunicações, a indústria de comunicações, sediada no Brasil, supre a totalidade dos
bens e insumos necessários ao setor de comunicações, lmportando apenas como insumo para
a sua produção cerca de 1O% daquilo que consome. Portanto, é, inequivocamente, uma conquista
da política industrial e tecnológica, da política de
desenvolvimento do setor, termos podkio consolidar_uma indústria que, dentro das nossas fronteiras, supre a virtual totalidade dos equipamentos
e dos produtos_ de que temos necessidade.
Quanto ao terceiro item essencial desse tripé,
que é a capacitaçáo tecnológica nacional, dele
o setor de comunicações cuidou através da constituição de um centro de pesquisa e desenvolvimento, que vem trazendo ao nosso setor um
extraordinário conjunto de realizações no campo
do desenVõlvimerito -tecnoJógico. Essa transparência apenas registra os principais projetas de
desenvolvimento do noss-o Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento, que já vem colocando no
mercado muito dos seus produtos. Temos mais
de 170 patentes registradas de novos sistemas
deseiwolVidos deritro do nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, em Campinas.
POrtanto, Srs. Senado(es, os três pés de tripé
que me referi - atendjmento às neces~idac;les
da sociedade; a consolidação de uma indústria
dentro das fronteiras do País e o desenvolvimento
de uma capacitação tecnológica nacional vêm sendo, felizmente com sucesso, alcançados
pelcr setor de comunicação.
Não gostaria de deixar de fazer menção a outro
segmento de fundamental im___pp:~~c-~ na área
de atuação do Minlstérlo"dlls Cômunic:açóes, que
é o dos serviços postais.
(Projeção)

país em desenvolvimento, está ao nível das exigências dos países mais avançados do mundo.
Na verdade, uma Petrobrás, aqui no Brasil, está
ao nível de exigências de serviços, sejam de tele-

comunicações ou de outra natureza, que qualquer
uma de suas congêneres em quaJquer lugar do
mundo. Da mesma maneira que uma grande rede
bancária brasileira exige, também, acesso ao que

há de mais moderno em termos de tecnologia,
tanto quanto qualquer uma de suas congêneres
em outros países do mundo.
É. portanto, indispensável que na concepção
de um modelo de desenvolvimento setorial se
tenha em conta que as atividades produtivas do
País, mesmo que_de um país em desenvolvimento, têm que ser sustentadas e suportadas pelo
que há de mais modema em termos de tecnologta, em termos de disponibilidade de recursos
para que elas possam desenvolver-se a nível de
suas congêneres mundiais.
Os outros segmentos da sociedade também
exigem atendimento específico de suas necessidades, em função da sua participação no processo produtivo, em função da sua participação
e das suas exigências como parcelas da sociedade do Pais.
Por isto, a política setorial de desenvolvimento
das telecomunicações se apoiou em três princípios fundamentais, básicos: o de atender as necessidades de serviços da sociedade. Era indispensável que atendêssemos às exigências de serviços marUfestadas pela sociedade brasileira, para
que ela pudesse se desenvolver. Era indispensável
que consolidássemos, dentro das fronteiras do
País, uma indústria capaz de suprir os insumos,
todas as necessidades de expansão desses serviços. E, finaJmente, era indispensável que garantíssemos capacitação tecnológica nacional.
Exatamente apoiado neste tripé: atenclimento
às necessidades da sociedade; consolidação de
.uma indústria dentro-do País e capacitação tecnológica nacional, é que se apoiou o desenvolvimento da politica de desenvolvimento do setor
de comunicações e a sua polftica industrial e tecnológica.
Na verdade, somente _o desenvolvimento harmônico desses três objetlvos é que pode conduzir
a um processo integral e completo de desenvolvimento porque, se nós nos ·preocupássemos
apenas em atender à demanda de serviços da
sociedade, poderiamos fazê-lo, facilmente, através da pura e simples importação de equipamentos, mas, se o fizéssemos, seguramente não estaríamos atendendo aos interesses maiores da sociedade brasileira nem da Nação, exatamente porque estaríamos deixando de consolidar, dentro
do País, a base industrial indispensável ao suprimento desses lnsumos.
Se, ao contrário, pretendêssemos, também, no
extremo oposto, apenas desenvolver capacitação
e autonomia tecnológica brasileira, fechando as
nossas fronteiras, praticamente, ao influxo da tecnologia externa e do capftal externo, estaríamos,
ao contrário, no outro limite, retardando significativamente o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, porque estaríamos impedindo
que tecnologias mais modernas fossem postas
à disposição das parcelas da sociedade brasileira
que exigem essa tecnologia para que possam se
desenvolver.

O diagrama prOjetado, nobres Srs. Senadores
registra a relação entre Receita e Despesa do Correio brasileiro. O Correio brasileiro é uma Instituição centenária e: uma instituição que guarda registras muito precisos, felizmente, de toda sua contabilidade. V. ~ podem observar que a história
da relação Receita-Despesa, ou seja, o- quanto
da despesa do Correio é suportada pela sua própria receita - é unia hiStória bastante variável
ao longo dos anos. Em 1872, 86% da despesa
era coberto pela receita do Correio, mas nós atingimos ao ponto mais baixo no ano de 1963, quando apenas 16% da despesa era coberto pela receita dos Correios. A partir de então, houve uma
reversão do processo de desenvolvimento das
. nossas atividades postais e, em 1969, o Departamento de Correios e Telégrafos foi transformado
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
E, a partir de então, os Correios brasileiros passaram a viver uma nova fase da sua história, não
apenas em termos de eficiência de serviÇos, mas
também, e particularmente, em tennos de Relação Receita-Despesa, que é o que pode ser observado neste quadro. Ao mesmo tempo, o número
de objetos processados pelo Correio- transportados e distribuídos - cresceu de 1976 a 1986,
segundo mostra esta projeção, a nível médio
arlual de 16A% -um crescimento também extremamente expressiVo: Não apenas o número·
de objetos postados e entregues pelo Correio
cresceu, mas também a sua eficiência.
(Projeção)
Este gráfico mostra precisamente isto. As correspondências que são entregues ao destinatário no
dia seguinte ao da pastagem, que é a primeira curva
deste gráfico e que em novembro de 1986 estava
num nivel bastante baixo em função dos diferentes
aspectos conjunturais, foi possível recuperar essa
qualidade e atingir o nível de 87% agora em julho
de 1987. Ou seja. 87% das correspondências postados no correio num dia são. entregues ao destinatário no dia seguinte. cerca de 95% são entregues
ao destinatário dois dias depois da pastagem. Isso
dá bem a dimensão da qualidade que os serviços
pOstais alcançaram.
(Projeção)

Este diagrama também demonstra, para o mês
de julho de 1987, esses valores alcançados.
Vamos passar para a de n9 60.
Meus Senhores, o terceiro segmento de atuação do Ministério das Comunlcações ê o setor
da radiodifusão.
No campo de radiodifusão, o Ministério das
COmunicações atua essencialmente como órgão
de regulamentação e de fiscalização. A execução
direta. de serviços de radiodifusão_ pela União está
limitada _à_ atuação da Radiobrás, uma empresa
qUe foi constituída no ano de 1976 e que vem
desempenhando um papel muito importante, como já me referi, na cobertura de extensas re9iões
do Territ.Qrio.Na,ciQnal, que há até muito pouco
tempo estavam inteiramente desatendidas por
serviços de radiodifusão. Mas a radiodifusão no
Brasil_ é uma atMdade_ eminentemente privada,
ela ê resetvada à fnici~tiya privada em regilne
de competição. O Ministério das Comunicações
deSempenha O papel de órgão de regulamentação desse serviço. Os regulamentos, as normas
técnicas da radiodifusão são responsabilidade do
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que a fiscalização. da execução desse selViço, no
que tange a seus aspectos técnicos, é também
responsabilidade do Ministério das ComLitllca-

ções.
-O setorde radiodit'u.Sao no Brasil é muito desenvolvido, quando comparado com outras nações

do Mundo. Existem no Brasil instaladas e em operação -1.711 emissoras de radiodifusão e 4.633
geradoras e retransmissoras de televisão. Estes
números são muito ·e-xpreSSivos, porque são poucos os países do Mundo, mais especificamente
apenas os Estados Unidos, que têm números su-

periores a este. Ou seja~ --o BraSlfé--o segundo
país no Mundo, no que diz respeito a número

de emissoras de radiodifusão em operação, superado apenas pelos Estados Unidos da América.
(Projeção)
V. f:xl" podem observar, nesta transparência,

o número de municípios com canais de radiodifusão outorgados: existem 91 1 Municípios -com
canais de ondas médias outorgadas; existem 69
Municípios _com canais de onda tropical; 360 Municípios com canais de FM e, 90 Municípios com
geradoras de televisão, retransmissora de televisão. É a tota1idade dos Municípios brasileiros e
muitos distritos brasileiros dispõem já. Apesar do
grande número de emissoras de radiodifusão já
implantadas no Brasil, existem outras ainda nos
nossos planos básicos. Os nossos planos báslcos
são precisamente aqueles planos que prevêem
os canais que podem ser tecnicamente outorgados em cada localidade. Então, o número desses canais ainda disponíveis é apresentado nesta
transparência. Exfstem 1.822 camiis de onda média previstos nos nossos planos básicos, dos quais
1399 já estão outorgados. Existem 1.427 canais
de freqüêncfa modulada, nesses planos básicos,
dos quais 803 já estão outorgados. Existem 622
canais de onda tropical, dos quais 89 estão outorgados. Existem 306 canais gefaC:Iorf!s- de televisão
disponíveis, dos quais 196 estão outorgados.
Desejo encerrar, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, esta exposição inicial abordando a Radiabrás. Como já me referi, foi uma empresa constituída no ano de 1976, para o fim precípuo de
garantir a presença da radiodifusão brasileira em
extensas regiões do território brasileiro até então
apenas cobertas por sinais de emissoras estrangeiras. Era wna exigência da integração nacional,
era um a exigência essencial da nossa sociedade
que pudéssemos fazer chegar à Amazônia brasileira e extensas regiões do Centro-Oeste brasileiro
a palavra em português, levando a esses habitantes dessas regiões a presença da sociedade
brasileira, procurando integrá-los a ela. Este extraordinário papel vem sendo desenvolvido e desempenhado pela Radfobrás; a par das emissoras
de rádio, no Rio de Janeiro, que eram do Governo
Federal e que foram incorporadi:ts à Radiobrás;
a par das emissoras de radiodifusão daqui, locais,
de Brasllia, a Radiobrás opera um extenso serviço
de ondas curtas para a Amazônia, além de executar diretamente serviços de ondas médias em freqüência modulada em inúmeras localidades do
interior da Amazônia A programação da Radio~
brás, orientada especificamente para a Amazônia,
tem representado um fator complementar fundamental no desenvolvimento de comunidade do
interior da região. Para que se tenha a idéia de
quanto essa programação atinge ao público ama..
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zonense, basta dizer que, da área da Amazônia,
a Radiobrás recebe algo em tomo entre 40 e 50
mil cartas por mês, numa demonstração evidente
da iinportância que assumiu para essas popula__ções a existência da Radiobrás e a existência de
uma programação dirigida e orientada para as
ne(:essidades dessa população.
Este quadro é o que mostra as diferentes emissoras que a Radiobrás opera no Brasil. E os Senhores podem ver que o número de emissoras
pode parecer expressivo, mas os Senhores podem ver que mais expressivo ainda é o fato de
que essas emissoras estão geralmente sendo operadas em distantes localidades do interior da Amazônia, levando um serviço que, de outra forma,
não seria levado a essas entidades.
--Com isto, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
concluo a parte expositiva que me propus, relativa
à atuação do Ministério das Comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

·Esta Presidência agradece ao Dr. Rômulo Villar
Furtado por esta exposição rica, este conjunto
de informações extremamente variegado e diversificado e que, naturalmente, vai servir de suporte
para reflexões mais amplas ao longo do nosso
trabalho.
Pe-ço ao Dr. Rômulo Villar Furtado nos ceda
todo este material, este conjunto de gráficos, que
vão integrar o nosso aceJVo para pesquisa mais
adiante.
Antes de passar às inte:rpelações, a Mesa ínforrriá -que, atenta ponderação do Senador Nelson
Wedekín, se dispõe a examinar, mediante sugestão ou da Comissão ou do Relator, a idéia de
se lirilitar, eventualmente, o tempo de cada depoente daqui por diante. Naturalmente não temos
nenhum critério de arbitragem e esperamos que
ii -comíssáo, se achar conveniente, envie sugestões_ -sobre o tempo a que se deva limitar o depoente, 15 minutos, 20 minutos, isto para uma
apreciação já na próxima reunião.
Concedo a palavra ao eminente Senador Pompeu de Sousa.

a

O SR. POMPEU DE SOUSA -

Sr. Presidente,

Sr. Secretário-Geral Dr. Rômulo Villar Furtado, devo começár congratulando-me e felicitando V. S•
pela sua exuberante, eu diria, torrencial e quase
diluviai competência e conhecimento do seu Mil)istério, o que ·não surpreende, porque V. S• tem
aquilo que o mestre Luís de Camões chamava
de saber de experiência feita, de vez que V. Ex"
é um veterano naquele_Minlstério na mesma função.
S. ~. o nosso querido Presidente, disse __que
a ~união da Comissão começou um pouco depois da hora não por culpa do depoente ou da
Presidência;_ sinto-me um dos responsáveis pelo
atraso porque, pontual como gosto de ser, costumo até dizer que pratico o vício solitário da pontualidade, infelizmente, não pude praticá-lo hoje,
porque estava participando de um almoço oficial
em que o Governo do Distrito Federal homenageava o Ministro da Cultura da Nicarágua, o grande poeta Card.enal.
Sr. Presidente, vou ser breve, para compensar
a longa digressão com que estou iniciando a minha intervenção. Gostaria de assinalar que houve
um erro de metodologia Eu insisto no erro de
metodologia que levantei na reW1ião de insta1ação ·
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desta Comissão, porque, tal com ressaltou muito
bem o _Senador Nelson Wedekin, ela foi constituída mediante requerimento do saudoso Senador Fábio Lucena, no qual pedia se apurasse irregularidades nas concessões de rádio e televisão.
Lembre-se V. ~ de que até ponderei, quando
foi escalado como primeiro depoente o Dr. Rômulo Villar Furtado, que S. s~ não deveria ser o primeiro, mas talvez um dos últimos, de vez que, quando
se faz um inquérito para apurar irregularidades
não se começa pela sala de visitas, começa-se
pelo porão, começa-se por quem tem supostas
Irregularidades a apontar. Eu não tenho nenhuma,
porque não sou do meio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados e outros presentes; sou,
talvez, uma das pouças pessoas aqui presentes
que não tem concessão de rádio nem televisão.
Também nunca pleiteei nenhuma, Sr. Presidente.
Sou uma exceção. umaav/s raro aqui neste plenário, hoje muito_ e:nriqueddo com numerosas presenças, com as quais me congratulo, presenças
tão amáveis, tão simpáticas, algumas das quais
nossos companheiros da Subcomissão VIIT desta
Constituinte e da Comissão Temática, que V. Ex"
presidiu. Portanto, são pessoas que conheço muito bem, Sr. Presid~nte._Mas insisto em que houve
esse erro metodológico. Acho que não se pode
chamar o acusado para responder a acusações
que não foram feitas.
Vejo que esta sala está sob os auspícios do
saudosíssimo Senador Assis Chateaubriand,
aquele meu admirável colega, que constitui uma
das grandes figuras da comunicação deste País.
O Senador João Calmon é um homem que
conhece abundantemente o assunto, especialmente as acusações maiores que aqui e por aí
afora se fazem, que são no sentido do quase monopólio ou pelo menos oligop6lio da comunicação eletrônica neste País, que constitui o grande
condicionador do comportamento social, contra~
riando, inclusive, o código como muito bem vai
acentuar o Senador Nelson Wedekin, que vai falar
em seguida.
St. Presidente, encerro, mais uma vez acentuando o equívoco metodológico que houve, como a1iás também acentuou o Senador Luiz Viana
por escrito a V. Ex', sugerindo que houvesse uma
inve!São. Consulto a V. Ext, meu caro Presidente, e também ao Secretário-Geral do Ministério da-S Comunicações, se S. S' se dispõe a voltar aqui quando
houver acusações, porque hoje não há acusações,
só há oenesses e ufanismo. Estamos no mundo
da perfeição, no país das maravilhas em matéria
de cOmunicações e sinto-me profundamente orgulhoso; sou ·capaz ·até de plagiar "O Conde",
de Afonso Celso e dizer por que me orgulho do
meu País.
O SR. PRESlDENTE (Marcondes Gadelha) A Mesa informa ao Senador Pompeu de Sousa
que a posição do depoente Rõmulo Villar furtado:
na ordem de inquisição não foi proposição desta
Presidência; foi proposição do Relator, submetida
a voto, e apoiada. pela maioria, com objeção de
V. Ex", na hora. O Semidoi Luii-Viana me fez
uma objeção depois, por escrito, em que pondera
a inconveniência de ouvir o Sr. Rômulo Villar Furtado em primeiro lugar. Este depoimento já foi
adiado desde a semana· passada, em função de
problemas outros. Então, aguardamos um posi-
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cionamento, fosse do Relator, que é o autor do
roteiro, fosse da maioria da Comissão, para urna
eventual revisão dessa ordem, que só pode ser
tomada de uma dessas duas maneiras: ou por
solicitação do Relator ou por solicitação da maio~
ria da Comissão. Não aconteceu isto, apesar de

termos tido duas semanas para essa revisão, o
que não impede que o Secretário Rómulo Villar
FurtadO possa ser reconvocado em oUtra circuns-tância, porque o que está em questão é o interesse
públko e esta CP! há de responder no momento

oportuno. Havendo conveniência em convocâÇão
de parte de alguns membros, esta Mesa acolherá
o pedido.
O SR. POMPEU DE SOUSA -Esta Comissão

só terá a lucrar com isto, porque absorverá a alta
experiência e competência do Dr. Rómulo Villar
Furtado,
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadeiha) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN- Desejo, Sr. Presidente, solicitar do depoente, Dr. Rómulo ViDar Furtado, que nos dê, em breves palavras, o roteiro
que separa o edital de licitação até o momento
em que é aprovada a concessão de uma emissora

de AM, FM ou mesmo de televisão..
O SR. RÔMULO ViLLAR FURTADO-O processo de outorga de uma concessão ou permisssão de uma emissora de rádiodifusão sonora, ou

de som e imagem, ele se inicia, precisamente,
pela publicação de um edital, que é, eu diria, impropriamente chamado de edital de licitação. Rigorosamente, o termo correto seria edital de habilitação. A licitação pressuporia outro tipo de trata-

mento, outro tipo de elementos, de dados, que
não são objeto deste edital: é um edita] essencial-

mente de qualificação. Este edital segue um determinado roteiro, ou seja, os postulantes têm que

atender a determinado roteiro, têm que apresentar
a constituição da pessoa jurídica, os ates constitutivos da pessoa jurídica; esses ates constitutivos
têm que atender a determinados requisitos que
são específicos da radiodifusão, da empresa concessionária ou permissionária de radiodifusão, ou
seja, os sócios têm que ser brasileiros, os diretores
têm que ser brasileiros natos, as ações ou quotas
são inalienáveis sem prévia aprovação do poder
concedente, uma série de características que são
específicas da concessionária de radiodifusão e
não são das empresas de uma forma geral.
Publicado o edital, as entidades interessadas
têm um prazo de 45 a 60 dias, ou seja, no período
do quadragésimo quinto ao sexagésimo dia, o
Ministério das Comunicações, através do DENTEL- Departamento Nacional de Telecomunicações, mais especificamente atraYes da Diretoria
Regional do DENTEL, onde se situará a concessão, recebe essas propostas, recebe esses documentos. Essa documentação é analisada no
DENTEL quanto a estar completa ou incompleta,
quanto ao atendimento dos requisitos próprios
da licitação do edital. Uma vez feito isto, o DEN1EL. tendo habilitado, tendo considerado habilitadas determinadas empresas, ele faz um relatório, iildicando que, ao edital tal apresentaram-se
tantas entidades; as entidades tais, com os sócios
tais foram consideradas habilitadas etc. Esse relatório sobe ao Ministro das Comunicações, através

Novembro
da Secretaria Geral do Ministério, e- ~o :MTniSiro
das ComuniciiÇ-ões; e_desPacho com 6 Presidente
da República, leva ao Presidente esses elementos,
ou_ seja, quais as entidades que se_ habilitaram
àqueJe edital. O Presidente da República, como
manda a lei e o regulamento de radiodifusão,
decide qual dentre aquelas entidades deve merecer a concessão ou a permissão. E -assim, uma
vez assinado o decreto pelo presidente _da República, ou a portaria de permissão pelo ministro,
porque, no caso de permissão, a autoridade competente é o ministro, esse _ato vai à publicação
no Diário Oficial, e consuma-se assim a outorga.
O SR. NELSON WEDEKIN -

Pelo que ine

consta, não sei com certeza,. existem alguns tipos
âe emissoras em que a decisão é do próprio Ministro e toçlas as_ concessões, tanto de Af'll. como
de FM, como de televisão, todas vão ao Presidente
da República.
O SR. RÕMULO VillAR FURTADO - O regu'

lamento de radiodifusão, Senador, com apoio da
Lei n? 4.117, determina ou estabelece que as outorgas de- radiodifusão Sohora de onda média e
de televisão são atribuições do Presidente da República; as outorgas de emissoras de freqüência
modulada ou as de ondas médias, de âmbito local, ou seja, de baixa Potência, são de responsabilidade do Ministro de Estado das COmunicações. Na verdade, o regulamento fala no Conselho
Nacional de Telecomunicações, do qual o Ministério das ComUnicações absorveu as atribuições
quando foi criado. O Ministro de Estado das Comunicações ê quem outorga permissões, ê quem
asgjna as portarias permitindo ou ortorgando permissão de radiodifusão de FM e de radiodifusão
local, de caráter local. Todas as concessões de
ondas niédias não locais e de televisão sãO outorgadas por decreto do Presidente da República.
O SR. NELSON WEDEKIN -

O que provoca

esse edital de quaJificação, ou edital de habilitação
ou o chamado edital de licitação?
O SR. RÔMULO ViLI.AR FURTADO -

Esse

edital é provocado de duas formas: ou por iniciativa do próprio Ministério, como manda o regulamento, e o regulamento diz claramente que o
edital pode ser produzido por iniciativa do Ministério das Comunicações, ou por solicitação de
alguma parte, aJguma entidade interessada. Uma
entidade interessada em executar o serviço de
radiodifusão numa determinada localidade podese dirigir ao Ministério das Comunicações; dirige-se ao Ministério e solicita a abertura de edital
naquela localidade. Para citar um número a V.
EXt, cerca de mais de quinhentos pedidos de abertura de edital existem hoje no Ministério das Comunicações, para serem atendidos. É verdade
que o nosso Ministério, dispõe hoje, de uma capacidade relativamente limitada de processamento
de editais; temos podido processar, em média,
oito a dez editais por mês, porque a própria estrutura do Ministério não teria a dimensão suficiente
para processar uma quantidade superior de editais. Mas eles podem ser provocados pela parte
interessada ou podem ser abertos por iniciativa
do Ministério das Comunicaçõe~.
O~ SR. NELSON WE'DEKÍN- Dr. R6muio, en-

tão as empresas, que se constituem para obter
uma concessão ou uma permissão, elas chegam

de i987 '

pré~qualificadas no Ministério das Cõm~::~nisações.
Sebem eniei'tdo, elas chegam em iguaJdade de
condições. S6 que eu não consigo ver quais os
outros critérios que poderiam nOrtear a decisão
do Ministério ou a decisão do próprio Presidente
da República.

. Ol';R.RÔJIIULOVILL,'.R FURTADO-Senador,

o regulamento de radiodifusão deixa bastante claro que a decisão de um edital é da livre escolha
do Presidente da República ou do Ministio das
Coinunicã.ções.
regulamento de radiodifusão
não fJXou nenhum critério específicO para que
o Presidente da República ou o MinistrO das Coni.Unicações outorgassem permissão. Recentemente, entretanto, no ano de 1985, por iniciativa
do Mihistro Antônio Carlos MagaJhães,_ foi proposto, e o Presidente da República aceitou, que
se fizesse uma modificação no regulamento de
radiodifusão que, sem eliminar a prerrogativa de
livre esColha do Presidente da República e do Ministro, se estabelecesse alguns elementos de avaliação preferenciais parã a definição do outorgado, qual seja a de s_er um grupo local, de ser
um grupo daquela localidade, preferencialmente
a um grupo de fora; segundo, fazer uso do maior
índice de equipamentos nacionais, na implantação da sua emissora; terceiro. garantir a divulgação e difusão de programas regionais, ao invés
de programação externa, enfim, critérios dessa
ordem, que são orientativos. Entretanto, não foi,
de forma alguma, eliminada a prerrogativa que
é da origem--de todo o processo de 1963 - a
data do regulamento de radiodifusão - que garantiu ao Presidente da República e ao ,Ministro
çlas Comunicações a livre escolha, Areito de
livre escolha dentre os habilitados para a concessão de uma emissora.

o

O SR. NELSON WEDEKIN -Em última análi-

se, o critério de escolha é, digamos assim, absolutamente pessoal.
O SR. RÔMULO VILI.AR FURTADO~ Ê,-sim

senhor.
_Q SR. NELSON WEDEKIN - Eu queria que
V. S', se tivesse esses dados, entre tantos dados
que nos trouxe aqui, nos informasse, principalmente no último ano do Governo do ex-Presidente
João Baptista Figueiredo, quantas concessões de
emissoras de rádio e televisão foram feitas, e em
cotejo, em contrapartida como o número de concessões de rádio e televisão feitas pela Nova República.

O SR. RÔMULO Vll:.i..AR FURTADo- Perfeita-

mente, Senador, tenho esses dados. Curiosamente eu os tenho aqui; Senador. As do ano de 1974
até 1981, já estão na mfnha mão e agora acabam
de chegar as dos anos de 1982 até o ano de
1987. Respondendo mais especificamente à pergunta de V. f:xl', devo dizer que, no ano de 1984,
foram -outorgadas 113 permissões e concessões;
no ano de 1985, foram outorgadas 136, nó ano
de 1986, foram outorgadas 158 e no ano de 1987,
até à presente data, foram outorgadas 122:0 SR. NELSON WEDEKIN -

O Sr. Secretá-

rio-Geral tem a relação, dessas conc_essôes?
O SR. RÓMULO ViLI.AR FURTAP0 -

Aqui,

neste momento, não, mas posso fazer chegar às
mãos de V. & essa informação, a qualquer instante. Infelizmente, não tenho, neste momento,
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aqui, este dado, mas eJe existe no Ministérlo e

posso facilmente obtê-lo para enviar a V. EX"
O SR. NELSON WEDEKIN - V. Ele, numa
das -agora já aprendi o nome- transparências,
coloca que os canais disponíVeis de AM são da

ordem de 1.822 e que 1.399 Já estão concedidos,

e faz a mesma relação com a onda tropical e

a TV. Significa dizer que s6 poderia ser instalada

no nosso País -

pelo menos por esse plano,

porque não sei se é um-plano inicial ou um plano
que tem um limite no tempo- a diferença entre

1.822 e 1.399, no caso de AM?
O SR. RÓMULO VlllJ\R FURTADO -Senador,

no que diz respeito ao plano básico, sim. Entretanto, o plano básico não é aquele qu_e estabelece
o limite final da possibilidade té<:nica da implantação de emissoras de televisão ou de ráclio em
nosso País.
Ele é_ um planejamento que define uma possibilidade geral de implantação. Entretanto, é muito
comunYacontecer que determinada localidade já
tenha esgotado, no plano básico, os seus canais,
e que urna entidade interessada apresente um
estudo de viabilidade técnica demonstrando que
é_ possível colocar mais um canal naquela localidade. tsto é absolutamente comum, é um processo rotineiro dentro da nossa Secretaria Geral,
e, quando a entidade interessada apresenta esse
estudo de viabilidade técnica, ele é analisado pela
nossa Secretaria de Radiodifusão; urna vez aprovado, a Secretaria de Radiodifusão aprova a indusão do canaJ; isto_ é publicado no "Diário Oficial"
e esse canal passa, portanto, a fazer parte do nosso plano básico. A partir de então, abre-se um
edital de licitação naquele canal.
Portanto, não significa um número limite, final,
das possibilidades de implantação de errtissoras
de radiodifusão sonora no Brasil. Significa, sim,
o número total previsto no plano básico, na sua
forma atual.
O SR. NELSON WEDEKIN -

Eu gostaria de

saber a opinião do Sr. Rómulo Villar furtado sobre
uma das teses que estão, digamos assim, em
curso na atual Constituinte - na verdade não
passou no Conselho de Comunicações, porque,
pelo que percebi, o Contei foi inteirarnerite absorvido pelo Ministério --o que era um Conse1ho
de Telecomunicações não existe ,.o ais, porque,
hoje, está, digamos assim, como uma atribuição
exclusiva do próprio Ministério.
O SR. RÓMULO VlllJ\R FURTADO -

E ver-

dade.
O SR. NELSON WEDEKIN -

Então, gostaria

muito de saber de V. S' duas coisas. Uma, sobre
esta idéia de um Conselho Nacional de Comunicações que enVõlvesse os profissionais da área,
que envolvesse o empresariado da área, que, evidentemente, envolvesse, também, o Estado e o
Poder Público, que envolvesse outros setores da
comunidade e que faria o estudo da concessão
dessas emissoras de rádio e televisão - este é
um ponto. O outro é que isso também tivesse
um referendum do Congresso Nacional.
O entendimento que, pessoalmente, tenho e
que muitas pessoas têm é- de que, na verdade,
o poder que o Ministério e o próprio Prestdente
da. República têm de conceder emissoras de rádto
e televisão se constitui numa grave distorção. Uma
grave distorção, porque; na vefdade - V. E#

disse com muita precisão - não há critérios. O
critério é pessoa!, do Ministro ou do Presidente
da República, de tal sorte_ que S. Ex7ls podem
tanto atender, no momento em que vão avaliar
uma concessão, aquele grupo que melhor se qualifica, apesar dess_es critérios, que me parecem
um tanto frágeis, quanto podem atender a seus
amigos, até mesmo usando critérios político~partidários.
_
Queria dizer ao Dr. Rómulo Villar Furtado que,
na verdade, esta CPI existe_ a partir desta concep-ção, que é generalizada não apenas no Congresso
Nacional, mas em toda a opinião pública, de que
·essas concessões são feitas dentro de critérios
político-partidários.
Este Conselho e a passagem pelo Congresso
NaclonaJ evitariam exatamente esse típo de desconfiançã.
Não tenho nem um dadO-Para comprovar irregularidades nessas concessões, !Tias a verdade
é- que-isto é -ãlguma coiSã. que se comenta com
muita freqüência. Eu mesmo, no meu Estado de
Santa Catarina, em vários momentos, em várias
localidades, tenho ouvido isto com muita freqüência, sobretudo nos Municípios do interior. E dlgo
mais a V. Ex": somos nós mesmos, os políticos
- também que não tenho rádio, quero dizer que
estou exatamente ao lado do meu companheiro
Senador Pompeu de Sousa, não tenho nenhuma
rádio, nenhuma televisão, nem pretendo ter - .
o fato é que nós, po1iticos, somos instados a atuar
junto ao MinistériQ das Comunicações, porque
é da concepção generalizada, é do senso comum
que o que va1e é a política. Ora, me parece, embora eu seja dp PMDB, seja, portanto, parcela do
poder, poderia até mesmo ser beneficiário desse
tipo de critério, mas a verdade é que me parece
que esseo não é um cnlério razoável. O PMDB,
hoje, é parte do poder; o Ministério, hoje, é de
um Ministro da Frente Liberal e, amanhã ou depois, nada impedirá, no avanço do processo-democrático, que ô PMDB corno o PFL não estejam
mais no poder. Mais justo, mais criterioso, com
toda a certeza, mais democrático seria que esse
poder não ficasse nas mãos de um ou de dois
homens, ainda que sejam pessoas honradas, pessoas sábias, pessoas patriotas.
Por iSto e qUe gOstaria mUito de saber de V.
.& o que pensa, o que pensa possivelmente até
mesmo o Ministério a respeito dessa tese que,
a m~u juízo, libera o Ministério de todas as pressões-que ·deve re<:eber dos próprios políticos e,
de outro lado, isto é muito mais importante, democratiza muito mais aJguma coisa que precisa
ser, com toda a urgência, democratizada que é
a concessão dos meios de comunicação de mas--

sa.
O SR. RÓMULO V!llJ\R FURTADO- Pois não,

Senador.
A Lei no 4.117, que é a base em que se fundamenta O Regulamento de Radiodifusão a que me
referi e que dá esse poder ao Presidente da Repóblica e ao antigo Contei, hoje Ministério, ela, como
tive oportunidade de salientar, é uma lei, acredito
eu, dentre todas aquelas na qual o Congresso
Nacional teve uma parcela realmente expressiva
ou absolutamente determinante nas disposições
que ela contém. Portanto, foi realmente e inequivocamente umã decisão democrática que condu~
ziu a esse me-canismo de concessão.
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V. Ex• solicita a minha opinião pessoal a respeito
da constituição de um Conselho. Eu diria que
tenho visto, ao longo destes últimos meses em
que se discute o problema, diferentes formulações em tomo disso. Uma formulação em que
vincula esse Conselho ao Congresso Nacional e
atribui, praticamente, ao Congresso a prerrogativa
de cOnceder. Na minha maneira de pensar, seria
inadequado, de vez que, nitidamente, o ato de
concessão, de outorga, é um ato ca_racteristicamente do Poder Executivo: estarfamos, ci'eio eu,
díston:::endo a missão, a elevada missão do Congresso Nacional se viéssemos atribuir ao Congresso a missão nitidamente do Poder ~ecutrvo,
como inversamente seria inadequada outorgar ao
PocJ-er ExecutiY(': ... ~;ouiçáo que seja eminer1ternente do c,.JIIgresso NacionaL..
Entendo que a existência de um Conselho, corno órgão assessor, que· possa se manifestar ou
que possa representar, efetivamente, a sociedade
brasileira, ou representar segmentos da sOciedade
brasileira, sim; aí acredito que, como órgão assessor, que pudesse opinar, e que pudesse opinar
como órgão representativo de segmentos da sociedade, mas não de áreas profissJonais especificamente, e, sim, de segmentos da sociedade brasileira, e qqe não fosse um Conselho corporativo,
que l}ão tivesse ~li representações corporativas,
mas, sim, entidades representativas da sociedade,
aí acredito que esse Conselho poderia realmente
realizar um _grande papel n~e processo. Devo
citar, Senador, qUe SoU-um estudioso da legislação internacional dessa matéria, e vejo que é wn
elemento básico, na maior parte dos países, auscultar entidades representativas da s_ociedade e
da comunidade no processo de outorga
Crejo que, lamentavelmente, o nosso País, por
estar ainda numa fase incipiente do
desenvol~
vimento político e social, ainda não dispõe, efetivamente, dessas instituições da sociedade que possam opinar como segmentos dessa sociedade.
Não dispomos, infelizmente, porque o Pafs ainda
está numa fase incipiente do seu desenvolvimento
político e social, e esse fato seguramente será
superado com os anos e com a experiência e,
sobretudo, com a prática democrática.
Entretanto, buscamos suprir essa carência c.om
audiência de elementos representativos dessa sociedade, aqueles que realmente podem opinàr,
em larga escala, pela comunidade brasileira, já
que essa comunidade não dispõe das instituições
sociais para isso, que é a classe política.
O político, com freqüência, comparece ao Ministério das Comunicações para opinar sobre as
concessões. E interpretamos que o politico, ao
fazê-lo, vem ungido daquela sua representatividade, porque é um homem que foi eleito, é um
homem que, por conseguinte, representa uma
parcela da comunidade. Portanto, quando se critica o fato de o Ministério das Comunicações ouvir
o politico no processo de concessão, creio que,
ao contrário, essa ação do Ministério devia ser
louvada, porque o Ministério, na impossibilidade
de OUVÍr essas tais entidades representativas da
sociedade, busca ouvir aqueles que têm um mandato popular e que. por conseguinte, têm uma
parcela de representatividade muito expressiva da
sociedade brasileira. Acho que isto concede, ao
mecanismo que hoje é adotado, o aval de que
a instrução desses prOcessos não é feita à revelia
dos interesses da socledade e das comunidades,

seu
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porque os políticos, especiaJrnente aqueles vincu~

País e são decisões de grande repercussão para
a vlda das comunidades.
Penso que a sociedade brasileira tem um estágio de desenvolvimento político, social, comunitário e associativo que é perfeitamente capaz de
influenciar no momento em que se vai decidir
quem vai receber uma rádio AMou uma emissora
de televísão. É evidente que, na medida em que
não há experiência de decidir sobre Isso, na medida em que ela está afastada, excluída, não apenM desta decisão corria de quase todas as demais, é mais do que evidente que nunca chegará
a este estágio;- poi'([ue, aprendemos a andar, andando, e a experiência é fundamental. Assim também é a democracia; precisamos avançar no pro. cesso democrático e isto significa avançar também no processo de democratização das concessões de rádio e televisão.
Gostaria de fazer outra interpelação a V. s~. e
esrou prestes a encerrar, sobretudo depois que
tive a notável notícia de que V. ~ voltará para
ser ouvido novamente.

lados a essas comunldacles. comparecem ao Mi~
nfstério, opinam e, quando não opinam, o Minrs~
tério procura ouvir.

O SR. NELSON WEDEKIN - Apenas queria
discordar de vários dos_conc~itos que v._~ emitiu
neste momento. O primeiro deles é de que os
políticos são ouvidos. Na verdade, os_ políticos

não são ouvidos. Ouvir, cha_mar à audiência é
ter, por exemplo, num município qualquer, quatro
ou cinco empresas que se habilitam num edital
e saber dos políticos daquela área, se assim fosse,
qual o grupo que melhor sel'Viria aos in_teresses
da comunidade. O que os políticos fazem, e V.

Ex' sabe muito bem disso, é, quase sempre, comparecer ao Mirllstério instados pelas suas comunidades ou por seus grupos partidários. Conheço

bem isto, porque sou freqO.entemente instado a
fazer esse tipo de atuação junto ao Ministério.
Na verdade, isto não é audiência, isto é sugestão.
E do mesmo modo que compareço, e devo ter
comparecido duas ou três v_ezes para atender
companheiros meus, pessoas a quem prezo e
em quem acredito, outros políticos também comparecem. Se fosse_ o caso de se ou.vir os políticos,
seria o caso de, como exemplifiquei, chamar todos os políticos da área para que todos opinassem
sobre cada uma das empresas. Mas acho que,
ainda esse seria um critério absolutamente incorreto, até porque nem todos os partidos políticos
fazem esse tipo de reivindicação. Os partidos políticos de oposição com ce~ não o fazem. Aliás,
existem outras, digamos assim, suspeições de
que os políticos, como eu. que sou favorável às
eleições presidenciais no ano que vem, esses não
têm tanta boa vontade quanto têm aqueles que
são a favor de cinco ou seis anos. Assim, como
existe uma suspeição generalizada dentro do meu
partido, de que há uma preferência por aqueles
grupos ap-oiados pelos políticos do PFL - até
não quero entrar no mérito disto, Dr. Rômulo Vlllar
Furtado - quero dizer que esse tipo de critério
não é o melhor para o nosso Pais ..Já folgo em
saber que V. Ex' é a favor de um Conselho, ainda
que não existam como disse V. Ex!', as partes
corporativas, mas que poderiam perfeitamente
estar inseridas.
Os profissionais da imprensa e os representantes do empresariado da comunicação, que poderiam ser um ou doiS;. no ·caso, do grupo de
dez ou de doze ou de sete, figurariam corno minoria.
Mas queria saber de V._S•umpouco mais. Também não posso deixar de fazer essa referência,
não posso concol'dar em que o nosso País ainda
não atingiu um estágio de desenvolvimento político e social_que tome incapaz a comunidade,
·ou os setores organizados da sociedade, de tomar
dedsões, porque, na verdade, essas dec:isões hoje
são tomadas, e a concessão de rádio e televisão
me parece a mais grave e a mais dramática, na
medida em que ninguém participa. Os políticos,
com certeza, não, pelas razões a que me referi,
pelo menos como instituição. Se fosse pele. Congresso, pelo menos na Comissão de Comuni: aç.: .... ..:!v Senado ou da Cãmara, o prõprlo Congresso como um todo· poderia deliberar, mas a
verdade é que o que me parece in_correto, d;~~-::
ddo é que essas decisões ficam nas mãos de
não mais do que rneia dúzia de pessoas no nosso

O que faz o Ministério das Comunicações quando tem a função de fiscalizar o trabalho, a progra~
mação dessas emissoras que já estão em funcioilãinentó, uma vez Qi.te, cOmo lembrou muito bem
o Senador Pompeu de Sousa, há o art. 3° do
Regulamento de Serviço de Radiodifusão? Ele diz:
"Art. 39: O Serviço de Radiodifusão tem
"finalidade educativa e cultural, mesmo em
seus as)'ectos informativos e recreativos, e
são considerados de interesse nacional, sen~
do permitida apenas a exploração comercial
dos mesmos na medida em que não preju~
dique esse interesse e aquela finalidade."

Ora, não me parece ser esta a realidade das
emissoras de rádio e tele_visão do nosso País, por~
que, na verdade, cada proprietário de rádio e tele~
visão faz a programação a seu juízo, a seu gosto,
dentro da sua concepção de vida, da sua visão
de mundo e não há.. na verdade, nenhum respeito
por aquilo que é o sentimento, digamos assim,
das m_ai_o.Ms.
Gostaria de saber_que tipo de ação ftscalizatória
tem o Ministério das Comunicações diante deste
art. 39 do Regulamento do Serviço de Radiodi~
fusão. Já ouvimos falar da SIJSpensão, da cassa~
ção de uma emissora da Arquidiocese de São
Paulo, mas me parecia que aquelas razões eram
muito mais de natureza política, em outros tem~
pos, do que, na verdade, razões de aspecto infor~
mativo, recreativo ou de interesse nacional. A per~
gunta está feita. Desculpe-me se me demorei.
O SR. RÓMULO VILU\R FURTADO- Perfenarnente, Senador Nelson Wedekin. Talvez V. EX"
tenha toCado em um dos aspectos que considero
essenciais e que, por assim dizer, revela urna lacuna na nossa legislação. Devo dizer a V. Ex' e a leitura atenta do Regulamento e da lei certamente confirmarão o que direi- que o Ministério
Jas Comunicações tem um papel de fiSCalização
eminentemente técnica da execução dos serviços
de radiodJlusão. Na verdade, os aspectos relacio
nadOs com conteúdos da programação e da ob~
<-,.,.rvância de dispositivos relacionados, a obser~
vá:ncia jes:;;es requisitos a que V. EX' acaba de
c;e referir, estão ligados à área de atuação, en,
parte, do Ministério da Justiça, tendo em vista,
na verdade, uma divisão de atribuições entre Mi-
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nistério das Comunicações e Ministério da Justiça.
Este, através da sua divisão de Censura e diversõ.es. públicas, tem uma comissão, um Conselho
de Censura e é quem procura, ou deveria, observar esse tipo de aspectos da programação de
radiodifusão e televisão~ Na verdade, exa.tamente
essa indefmição ou essa divisão de atribuições
relativas a essa problema é que talvez leve a que
esse problema não esteja ou não venha senào
tratado adequadamente, isto há muitos anos, no
Brasil.
Acredito que estamos diante de uma oportunidade ímpar de poder, efetivarnente, dar o tratamento legislativo adequado a essa insuficiência,
vamos dizer assim, dos meios de que dispõe tanto
o· Ministério das Comunicações como o da Just.fça, para a busca do atendimento a esses requisitos.
Senador, devo também dizer que é de um grande irrealismo o que se contém n-este dispositivo
que V. Ex• aCaba de ler. Devo dizer que é de
um grande irrealismo, porque pretender conceder
à radio_di(usão e à televisão, enfim aos aspectos
de entretenimento e de difusão de informação,
um caráter secundário, como procura conceder
esse dispositivo é de um extraordinário irrealismo.
A verdade é que o aspecto do entretenimento,
o aspéa.õ-da_ difusão da informação, são aspectos
de grande relevância e que realmente tomam o
instrumento radiodifusão o instrumento poderoso
que é no dominio social, no domínio político. Defender que ele é eminentemente um instrumento
de educação e somente em seus aspectos secundários ele é um instrumento de entretenimento
e de difusão é uma idealização da realidade. Acredito que, no momento erri que se fizer uma reformulação, uma revisão legislativa desses conceitos, desses critérios, deveria-se levar em conta
que a sociedade brasileira encara os meios de
comunicação, a radiodifusão e a televisão, em
Pfimeiro lugar, como um instrumento de entrete·
nimento. Sem a menor sombra de dúvida, este
é o grande atrativo. E por ser exatamente o grande
atrativo desses instrumentos o entretenimento, é
que eles têm um grande poder de penetração
e podem levar a mensagem adequada a esta grande massa de população que acorre a esses meios
exatarnente com_o_meio de entretenimento. Atra.-.
vés deste processo poder-se-á alcançar as grandes massas da população brasileira com os outros
aspectos, estes sim, o educativo, o cultural, o informativo, que são inequivocamente, de grande inte-resse social políco. O aspecto de entretenimento
é inegavelmente, de grande relevância desses
meios. Portanto, esse dispositivo Que aí está merece ser anal_i~do à luz da realidade, sem se perder
de Vista a grande importância cultural e educativa
dos meios, mas não dando a esses meios a conotação exclusiva dos seus aspectos culturais e educativos, esquecendo _que o entretenimento e _a
educação são elementos básicos e essenciais.
- Gostaria de voltar à e_ssência do questionamento de V. EX', às atribuições na supervisão desta
chamada qualidade da programação. Elas estã.o
efetivamente divididas. O Ministério- da Justiça .
tem o seu papel através dos elem_entos do Conselho de Censura e outras atividades empenhadas
por este Ministério; o Ministério das Comunicações tem a observância dos aspectos técnicos
na execução dos serviços e dos aspectos especificas que infringem dispositivos da Lei de Teleco-
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municações. Por exemplo, promover a conturbação da ordem pública é uma das infrações que

podem ser cometidas por um meio de radiodi-

fusão. Neste caso, compete ao nosso Ministério
atuar. Não temos o poder de atuar, por exemplo,
se um programa atentar contra a moral pública
e familiar, etc. É outra disposição. Mas isto, um
programa que é apresentado na televisão, tem
que passar previamente pelo Departamento de
Censura Federal do Ministério da Justiça. Urna

vez liberado esse programa, ele pode estar exposto, pode ser exibido, e o Ministério das Comunicações não teria quaJquer atuação neste caso.

Acredito que, buscando ser mais explícito em

minha resposta, existe uma divisão de atnbuições
no que tange a esse aspecto que V. Ex' abordou,
da qualidade da programação, do nível e do conteúdo da programação, que mereceria, sem dúvida nenhuma, uma reanálise, a nível legislativo,
para tomar melhor definidas essas atribuições pelos órgãos do Pod,er Executivo.
Eu não poderia também deixar de fazer menção
a uma entidade_ que o Ministério das Comunicaçõ_es muito estimulou a sua criação, o Conselho
de Ética da ABERT -AssociaÇão Brasileira das
EmJssoras de Rádio e Televisão. Esse_ Conselho
de J::tica da ABERT foi constituído e funciona precisamente para atuar a nível da sua organização
no que diz respeito a nível e conteúdo de programaç.ão, mediante solicitação da sociedade, de
uma forma geral, com relação aos programas
que são exibidos na televisão. Esse Conselho de
Etica s_e reúne periodicamente para avaliar a programação e atua junto aos seus assedados. Portanto, existem três entidades envolvidas nesse
processo que, na minha maneira de ver, precisa
ser aprimorado, sem dúvida nenhuma.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Vou pedir um

aparte apenas para escJarecer um ponto sobre
o qual o Dr. Rômul_o Vdlar Furtado parece menos
informado do que eu e também não é do seu
Ministério. Eu efa Membro do Conselho Superior
de Censura até assumir este mandato, representante da ABI naquele Conselho que, infelizmente,
não se transformou no que pretendíamos. Inclusive foi até objeto de urna iniciativa do Ministro
Fernando Lyra, que Criou uma Comissao e formUlou wn anteprojeto de lei que transformava aquele
COnselho Superior de Censura em Conselho Superior de Defesa da überdade de Expressão. Na
verdade, quem exerce es~e papel censório não
é o Conselho, que funcioria em grau de recurso.
mas sim o Serviço de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal. Apenas para retificar este
ponto.
O SR. NELSON WEbEKIN _:_ Queria saber

do Dr. Rómulo Vlllar Furtado, ele que serviu antes
ao Governo do Geneial João Baptista de Figueiredo e agora serve ao Governo do Presidente José
Samey, se houve modificações, se mudou a postura ou se tudo ficou assim razoavelmente igual
da Velha para a Nova República, na questão da
concessão de emissoras de rádio e televisão?
O SR. RÓMULO VILlAR FURTADO -Sr. Sena-

dor, inegavelmente, a pergunta de V. Ex" eu diria
que não é especifica, é um tantó im!spedfica,
é muito difícil de avaliar em todas as suas nuanças
e nos seus aspectos, o que pode ter modificado
ou deixado de se modificar entre o óltimo governo

e o atual. Devo dizer que, no atual Governo, cresceram as solicitações de concessão, cresceu muito a atuação política na busca_ dessas concessões,
ou seja, as manifestações relacionadas com a obtenção de concessões de radiodifusão. Diria que
cresceu de intensidade a demanda, por assim
dizer; cresceu em relação ao Governo anterior.
Por isto mesmo que também cresceram as outorgas, ainda que moderadamente. Diria que, na essência. essa é a mudança que poderia caracterizar
como mais expressiva entre uma e outra fase.
OSR. NELSON WEDEKJN- A penúltima perQU-nta: comenta-se com muita freqüência, e não
tenho dados para aferir isto, que o Ministro Antônio Carlos Magalhães seria ele mesmo, digamos
-assim, o proprietário_ de emissoras de rádio e televisão. Gostaria que V. S' me informasse se isso
é correto, tanto por ele mesmo ou por pessoas
ligadas à sua família ou por grupos que são, notoriamente, ligados ao Ministro das Comunicações.
OSR. RÓMULO VILLAR FURTADO-Senador,

efetivamente, o Dr. Antônlo Carlos Magalhães, no
Governo paSsado, não ele pessoalmente, mas
através de pessoas da sua família, teve concessão
outorgada na Bahia, dentro da legislação em vigor, sem qualquer restrição que se possa fazer
a esse fato, de vez que a legislação permite claramente a outorga de concessões a pessoas físicas
brasileiras que se habilitem a esses editais dentro
do Regulamento em vigor. lsso aconteceu numa
época em que S. Ex_9 não era Ministro das Comunicações tampouco exercia qualquer função pública.
De forma que essa é a explicação que tenho
a prestar a V. ~ em relação à sua questão.
O SR. NELSON WEDEKIN -

A última per-

gunta é em relação a V. ~ mesmo. Também
se ouve _com bastante freqüência, e V. Ex~ não
ignora, que V. fr., ou diretamente ou por pessoas
de sua família ou por grupos ligados a V. Ex~
tambem é beneficiário de emissoras de rádio e
televisão. Como não tenho certeza, gostaria de
saber se isso é real e verdadeiro.
O SR. RÓMULO VILLARFURTADO -Em rela-

ção à i11inha pessoa e pessoas de minha família,
definitivamente não é verdadeiro. Nem eu nem
qualquer pessoa de minha família detemos qualquer tipo de concessão _de rádio ou televisão em
qualquer Estado do território nacional. Posso afirmar isto com absoluta tranqüilidade, porque é
absolutamente verdadeiro. Nem eu nem qualquer
pessoa da minha familia detemos a concessão
de radiodifusão em qualquer Estado da Federaç§o.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

O interpelante seguinte é o nobre Senador Odacir
Soares.
A Mesa vai aproveitar a deixa da primeira intervenção do Senador Nelson Wedekin para pedir
concisão e objetividade também aos interpelantes, vez que temos outros Senadores inscritos e
o próprio Relator, certamente, vai querer fazer indagações, que são_ de igual interesse para todos.
COrfCedó a palavra ao nobre Senador Odacir
Soares.
O SR. OllACIR SOARES -

Sr. Presidente, Dr.

Rômulo Villar Furtado, é difícil fazer qualquer indagã:Ção objetiva, material, concreta a V. S• uma
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vez que esta CPJ foi convocada e cOnstiiuida, por
iniciativa do eminente Senador Fábio Lucena, para apurar irregularidades na concessão de permissões ou de conces_são de canais de rádio e televisão neste País.
Pelo que depreendi do seu depoimento, as concessões aqui anunciadas cobrem toda a vigência
do Código Brasileiro de T~leç_omunicações, que
foi aprovado pelo Congresso Nacional em 1962,
e sancionado pelo então Presjdente João Goulart,
quando era Primeiro-Ministro do então sistema
parlamentarista de governo o profeSsor Francisco
Brochado da Rocha. Verifica-se, pelo seu depoimento, que as concessões até hoje outorgadas
se fiZeram na forma da legislação vigente, portanto, na forma do Código Brasile!ro de Telecomunicações. Parece-me que foi essa a colocação feita
por V. Ex'
Das coJocações feitas pelo eminente Senador
Pompeu de Sousa, posteriormente, de certa forma ratifi~adas pelo Senador Nelson Wedekin, verifica-se que há muito mais uma insatisfação relativa à atualidade da lei do que propriamente uma
acusação de irregularidades que teriam sido praticadas pelo Ministério das Comunicações ao longo
da sua existência em relação a essas concessões.
O próprio autor da CPI, de saudosa memória,
o eminente Senador Fábio Lucena, lamentavelmente não fez incluir, quando da sua convocação,
nenhum dado que pudesse considerar como uma
acusação, c'omo um elemento material consis·
tente, procedente e irretocáveL De modo que não
desejo aproveitar-me da argumentação do Sena·
dor Pompeu de Sousa para considerar esta CPJ
sem objeto. Na realidade, esta CPI não está apurando nenhum crime, nem mesmo dispõe de um
cadáver a partir do qual possamos desenvolver
os seus trabalhos. Então, a meu ver, esta é uma
CPl sem objeto. Não quero chegar ao ponto de
requerer a sua extinção por falta de objeto, porque,
na realidade, ela permite uma discussão politica
ampla sobre a questão, mas não permite a apuração de irregularidades, porque estas não foram
indicadas nem foram detectadas, não foram sequer indicadas pelo próprio autor da CP!.
Então, apenas para não perder a oportunidade
e, de certa forma, deixar clara, absolutamente clara, esta questão, pergunto a V. s~. eminente Depoente, que, inclusive, já prestou juramento neste
sentido: E do seu conhecimento, em algum momento, ao longo dos 25 anos de execução dessa
lei, ou, mais precisamente, durante o período em
que está à Frente da Secretaria Geral do Ministério
das Comunicações, se alguma concessã_o ou alguma permissão foi outorgada que não se fizesse
de acordo com as normas estabelecidas pela Lei
n~ 4.117 e de acordo com as normas estabelecidas pelo Regulamento que dispõe essa Lei?
Em algum momento a Secretaria Geral do Ministério das Comunicações levou ao Ministro de Estado respectivo, ou se o Ministro de Estado das
Comunicações levou ao Presidente da República
algum processo ou processos em condições de
receber essas outorgas que não estivessem na
forma da lei, que não estivessem na forma da
legislação vigente, e que todos nós, hoje, indiscutivelmente, queremos ver mudada? Faço objetivamente esta indagação ao eminente SecretárioGeral.
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OSRRÓMULOVILLARFURTADO-Polsnão,

O SR. RóMULO VILLAR FURTADO .~Pois não.

Senador Odacir Soar.es. A resposta é muito _sim-

OSR.- REU\TOR (Wilson Martins) -Inclusive

ples: não. Não existe_ caso em que l_sso possa · agora, em abril, na França, foi iniciado o processo
de privatização da televisão estatal.

ter ocorrido, até porque a análise da documentação que conduz à outorga de uma concessão
é feita predpuamente no Departamento Nacional
de Telecomunicações- Dentei. por proflssionais
competentes, amplamente experientes na maté-

ria, que têm um_ cu_idado. _especia1 na avaliação
e na análise dessa doc;ymenta~-ª.Q. De forma que
não existe e nem_~sti.u caso em que pudéssemos
ter levado à sanção do Senhor P~sidente da RepúbUca qualquer ato de outorga q~-e não tenha
cumprido rigorosamente todos os di_~me_s da Lei
n'~ 4.117 e do Regulamento do Setviço de Radiofusão.
O SR. ODACIR SOARES -Sr. Presidente, ape,

nas para terminar, desejo inclusive ftxar que recebi
com bastante alegria a informação prestada pelo
eminente Secretário-Geral de que ainda neste
País, que já ocupa o segundo lugar, depois dos
Estados Unidos, na operação- do seu sistema de
radiodifusão e de sua imagem, dispomos, ainda,
de pelo menos quase 50%, no global, de canais
livres para serem outorgados daqui para a frente.
Era o que queria colocar.
O SR. PRESIDENTE (Marcon4e:i 0;;'1delha}Muito obrigado, o nobre Senador Odacir Soares.
Concedo a palavra ao eminente Senador Chagas Rodrigues.

O SR. RÓMULO VILLAR FURTADO -

Exato-

mente.
Então, a nível mundial o serviço de radiodifusão
está ~érimentando um processo de privatização. E não apenas o seiViço de radiodifusão, os
serVlçUs--públicos de telecomunicações, também.
A verdade é que isto está sendo feito não meramente por ur:na decisão política autónoma ou por
aspectos meramente ideológicos, mas porque isto responde a, efetivamenmte, uma ansiedade da
sociedãâe, Quer dizer, é esse sistema o que pode
melffór-atender aos anseios da sociedade.
O SR. CHAGASRODRIGUES -

Realmente,

na França o atual Governo está levando à freÍlte
uma política de privatização ao lado da TV e,statal.
- NoS- EstadoS.UnidOS,- se não estoU equivocado,
o mesmo grupo não pode possuir televisão e rádio. Pergunt<lrfa: V. EX"' acha que, dentro de uma
filosofia democrática e a democracia é vista SOb
váríOs aspectOS, Para a comunidade ·é bom ou
nao o
grupo' POssuir televisão e estação
ae rádio?

mesmõ

O SR. RÓMULO VILLAR FURTADO -A legisla-

Muito

ção americana é restritiva, inegavelmente, sobre
esse ponto, estabelecendo limites de propriedade
a_emiss_oras de televis~o, aos proprietários dejor- nal, rádio e de televisão, criando limitações para
que o proprietário de televisãO não possa ter rádios e_ vice-V€lrsa. Qevo dizer que a legislação
brasileira tambêrn se pauta em parte, mas não
repetiu nem- copiou, mas, também, estabeleceu,
através do Decreto-Lei n~ 236, limites de propriedade de emissoras de rádio e de televisão, instituindo que uma mesma pessoa jurídica não pode
deter mais do que cinco concessões de emissmas
de televisão nem uma mesma pessoa física pode
ser sócia de mais do que cinco empresas detentoras de canais de televisão. E da mesma maneira,
estabeleceu o que tange à radiodifusão sonora
nacional, limitandó no I"'Çiáximo de d~s por pessoa jurídica, de âmbito regional em outras duas
e de FM, apenas em cinco. Então, existe o_c_on:junto _de restrições ou _limitações _qu~ a legislação
brasileira, também, estabelece para a propriedade
por pessoas jurídicas ou Por pessoas físicas sócias, limitação '!_e número de .concessõ~.

obrigado, Senador Chagas Rodrigues.
Defendo, Senador, a complementaridade entre
os meios de radiodif~o_estatais e privados, mas
complementaridade, como tive oportunidade de
me referir, apenas no que diz respeito à cobertura,
por sinais do radiodifusão, de áreas e regiões des~
te País onde a iniciativa privada não possa cumprir
o seu papel de ser a concesstonária desse serviço~
Entendo que a atividade de radiodifusão deve
continuar sendo, como hoje Já é, destinada eminentemente à iniciativa privada, ·em regime competitivo.Senador, V. Ex!' referiu-se à Inglaterra, referiu-se
à França. Devo dizer que, internacionalmente, Inglaterra, França, Itália estão precisamente caminhando no sentido da privatização dos seus seiViços <ie radiodifusão.
O SR. RELATOR (Wilson Martins)- V. Ex~ me
permite um aparte?

O SR CHAGAS RODRIGUES - Vejo que já
começamos a disciplinar o assunto. Ainda há,
no meu modo de ver, cert-a liberalidade. Confesso
a V. Ex' que sou radicalmente contrário a monopólios, sou contrário a oligopólios, dentro de uma
concepção democrática. não só de voto para _todos, mas de educação, saúde etc.
O depoimento de V. EX•, ainda que não houvesse nada mais, (oi de gr~mde importância. V.
Ex' Já deixou claro ªqui que na realidade não
~á liCitação e não há _c_oncorrência. O que existe
é ·a_habili.taçã_o3_Y~ __!;:x" já deixou claro que para
os que se habilitam,_ todps, atendendo à,queles
critérios Objetivos, a decisão final é rigorosamente
subjetiva, e como estamos ainda num regime de
irreSpofiSabilidade política, porque o presidencialismo sempre foi isso, no dizer de Ru~ de Raul
Pilla e dos grandes democratas deste País, então,
na realidade, estação de rádio e de televisão, em

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Eminente De-

poente, Dr. Rómulo Vlllas Furtado, é com o maior
respeito que me dirijo a V. Ex" e aproveito a oportunidade para solicitar algumas informações.
Dr. Rômulo Villar Furtado, estamos votando
uma nova Constituinte. A constituição de P_ortugal,
que não é um pais sodalista, muito menos marxista, estabelece, num dos seus artigos, que a
televisão é estatal. Tanto na França quanto na
Inglaterra há canais de televisão pertencentes ao
Estado_ e não a seiViço dos governos, mas da
· coleti_vidade. Pergunto a V. Ex~. com a experiência
de um homem que serviu, nesse alto cargo, a
dois Gollemos, se é seu pensamento ou o pensamento do Ministério a defesa de um Canal de
televisão estatal ao lado do particulãr, ou o seu
pensamento seria apenas pela televisão estatal
ou apenas por canais de televisão entregues a
particulares?
O SR. RÓMULO VILL!IR FURTADO -
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última análise - e o Ministro não tem culpa nenhuma. porque o Ministro é um mero aUXIliar
do Presidente e no presidencialismo, o Presidente
é o responsável pelos acertos e pelos erros na realidade, as estações de rádio e de televisão,
neste País, dependem, única e exclusivamente,
do Presidente da República, que é Joaquim, ontem foi Pedro, e amanhã pode ser Manoel.
Confesso a V. Ex~ que sou radicalmente contrário a isso, porque não admito que esses meios
de comunicação possam ser decididos por wna
só pessoa, ainda que Presidente da República,
ainda que eleito diretamente, ainda que eleito num
regime democrático, e ainda no parlamentarismo
isso não l;ieJia possível. O Ministro faria uma concessão e, no dia seguinte, estaria aqui para dizer.
Nobre Secretário-Geral, somente_ isto já nos leva a uma necessidade imperiosa de modificar
esta legislação; ela não pode continuar assim. Veja
V. Ex': outorga-se uma permissão, dá-se uma concessão.. Isto teril um valor extraordinário, Confesso
a V. EX' que nunca fui empresário e espero teiminar os meus dias como político. Fui funcionário
do MinistériO da Fazenda porconcurso, feito no
Rio de Janeiro, no qual tirei o segundo lugar,
graças Deus; fui Deputado Federal e, por essas
e por outras, fui casSado em 1969. Se eu tivesse
sido homem de negócio e tivesse apoiado certos
governos, hoje, possivelmente, eu teria três ou
quatro estações de televisão e de rádio.
Então, pergunto: quando uma pessoa jurídica
é contemplada? Existe na legislação alguma proibição no sentido de ser feita uma transferência
ou cessão disso? A pessoa Jurídica é contemplada.
Esta pessoa jurídica, de acordo com o contrato,
tem Já o sócio majoritário. Este sócio pode, a
qualquer momento, transferir. As vezes, o Presidente da República, de boa-fé, pode dar uma concessão. Esse -cidadão, amanhã, pode fazer um
grande negócio, cedendo as suas quotas majoritárias. Os Srs. permitem isto, a legislação permite
isto?

a

O SR. RÓMULO~VILLARHJRTADO- Não,

nobre Seriador, a legislação não permite isto. A
legiSlação estabelecia que urna concessão outorgada não_ poderia ser transferida antes de dois
anos de fwlcionamento. No atual Governo. _o MiniStro Antônio Carlos Magalhães, preocupado
exatamente com essa problemática a que V. EX"
acab_a de referir-se, propôs ao PresLden(e d~ República e este concordou em esteilder este prazo
para cinco anos, ao invés- de dois. Portanto, hoje,
uma concessão não pode ser trans[erida antes
de cinco anos de efetiva operação da estação.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Obrigado a

V. & MeuS aplausos ao Presidente, mas vejo_ que
o prazo ainda é relativamente curto.
Dr. Rômulo Valia~_ f_y_rtg,ç:lo, sou um homem c;fo
PiaUí., Esta_do que tive a ho_nra de governar, eleito
pelas oposições, graças a Deus, em plena democracia, Tudo resultante dessa_l~islação que, se
me permite o nobre_ Senador, é apenas uma legislaÇão éirbitráiiã. Depois que desapareceu o Conselhq, _na rea1_idade, hoje, é wt:J. homem que tem
esSa respOnSabilidade de decidir. Como todos
nós, seres humanos, somos J<Jiív~is, por isto mesmo é que se quer um governo de conselho, um
órgão coletivo. Veja o seguinte: na minha cidade,
em Parnaíba, havia duas estações_de rádio. Acaba
de sair uma FM. Uma delas- pertencentes aos fi-
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lhos do prefeito; a outra perte!lc:en,te a_ _ym Deputado do PFL Fiz ver, porque ·sou contra mOnopólios e oligopólios, que nl!!o se devia conceder
essa tal estação para qualquer desses grupos e
senti-me à vontade, porque nunca fui sócio de
qualquer empresa, nem o quero ser. Respeito os
empresários, mas entendo que, para ser um homem público, tenho que defender os interesses
públicos. Para mim é muito dificil, e talvez não
tenha eu a habilidade de conciliar interesses privados com interesses públicos. Pois o Ministério,
através do Sr. Ministro, e não creio__ qUe S.-~
tivesse feito isto sem ouvir o Pie-sidente, acaba
de, através de permissão, dar a concessão para
um grupo que a tinha. Então, V. Ex- veja: numa
cidade, __ um mesmo grupo tem duas estações de
rádio; a terceira, outro grupo. A Universidade que
lá funciona, graças a uma emenda minha antes

de ser cassado - quando o Presidente da República mandou um projeto criando a Universidade
Federal do Piauí, apresentei uma emenda, fui o
Relator, estadualizando, tomando federal a Escola
de Administração da Paraíba, que pertencia a um
grupo pn'vado - não se ouve a Universidade,
não se ouve nada, não se_ouve nenhwna instituição de médicos, nem de advogados. Então, o
filho do prefeito tem uma segunda estação de
rádio.
-- -No meu Estado há uma antiga esiação de televisão. Surgiu uma segunda, que é controlada por
wn ilustre, honrado e digno Deputado Federal
pelo PFL. Houve a tal concorrência que V. ~
esclareceu que não é concorrêtléia, para um novo
canal de TV no Piauí. Pertence hoje, mediante
con<::essão de Sua Excelência, o Senhoi-Presidente da República, a um dos seus maiores amigos, empresário, irmão do outro- Cjue já teffi õcanaJ de televisão. Então, V. Ex!' veja que num
Estado como o Piauí, na Capital, temos três canais
de televisão e dois pertencem a dois irmãos. Isto
é profundamente antldemocrático. Não tenho nada contra nenhum deles, faço política desde 50,
fui Deputado Federal a primeira vez ein 195d;
não tenho um inimigo, mas o que me patéCe
injusto, nunca teve o meu apoio.
Então, precisamos diScipÜnW. isto. Não é possi'vel que famílias tenham o monopólio, tenham
maioria de canais de televisão e de rádio em cidade. De modo que o depoimento de V. ~ é da
maior importância, porque nos esclarece sobre
isso. Agora, também vejo com ap~ensão, porque
fui aqui o Primeiro-Secretário do Trabalho cassado, deixei de ir ao meu Estado, que governei por
mais de 1O anos, porque dizia que s6 Iria lá com
os meus direitos políticos readquiridos. Pois bem,
e aqui fiz política, sou um dos fundadores do
MDB, tive oportunidade de votar nos candidatos
de nossa coligaçllo, Presidente e Vice e aqui fui
Secretário _do Trabalho. Então, volto e sou eleito
Senador, o mais votado na Capital, onde, graças
a Deus, estão as populações mais esclarecidas
dos Estados.
Sou, como disse a V. Ex~. um homem do cha~
mado Nordeste Ocidental, que compreende Piaut
e Maranhão, e digo a V. Ex', com tristeza, que
V. Ex!' deu números exatos; fofprecisamente nesta
nossa República, que é um Govern-o de transição,
onde as concessões estão crescendo: no Governo
do General Figueiredo, 113 em 84; 136, em 85.
Em 86, 158 e no ano de 87, já agora, 122. Se
eu fosse Ministro- não vai nisto nenhuma censu-
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ra -, eu chamaria a atenção do Presidente. Do
jeito que as coisás vão, daqui a pouco não há
mais canal, nenhum outro GovernO vai conceder.
-Sendo um homem do Piauí, pergunto a V. EX'
agora, e, se for o caso, depois, através de requerimento. Quero informar-me sobre o Piauí e o Maranhão, que são o meu Nordeste Ocidental. Não
sei se V. ~ poderá mandar-me, para eu fazer
um levantamente de todas as concessões feitas
a partir de 84 para o Piauí e o Maranhão, a fuma
OlJ_ a pe~soajurídica, a sociedade que foi contemplada com a concessão, ou a permissão, e sócios
no momento, _que constavam do contrato no momento em que a pennissão foi feita. Se V. Ex'
puder, ainda hoje, porque, às vezes, alguém vai
para um contrato e depois cede quotas para outras pessoas.
De modo o meu desejo é _este. Já estou bem
orientado quanto a esta parte e gostaria apenas
de saber: Piauí e Maranhão, a partir de 1984, quais
as concessões feitas, quais as entidades contempladas. O número de entidades e os sócios hoje.
Seria possfvel V. Ex!' mandar-me isto?
O SR RÓMULO VlL!.AR FURTADO- Prefeitamente, Senad()r.
O SR CHAGAS RODRIGUES - Então, eu lhe
agradeço, agradeço a V. EX' essa colaboração
imensa que nos está dando, mas precisamos democratizar não apenas o voto, o Govei"no, mas
a sociedade brasileira, e essa democratização preciSa Chegar também aos meios de comunicação
que pertencem ao Governo; por que, se pertencem ao Governo, pertencem ao" povo, não podem
pertencer aos amigos do cidadão que estaja, no
momento, na Presidência da República.
Confesso a V. EX' que sou homem do Piauí,
portanto, não tenho nada pessoal contra Sua Excelência, o Senhor Presidente da República; pelo
contrário, votei nele e aqui sou homem do PMDB,
apoio o seu Governo, a sua Administração.
De modo que quero encerrar aqui, peço descul~
pas ao nosso nobre Presidente por ter-me exce~
d)dq um pouco, tne congratulo com o depoente
e·ãpresento-lhe os meus agradecimentos pela sua
colaboração.
O SR. RÓMULO VILLAR FURTADO ~Muito

obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (MarcOndes_ Gadelha) Concedo palavra ao eminente Relator desta CP!,
Senador Wilson Martins.

a

O SR. REIATQR(Wilson

Martins) -

Exm' Sr.

Pres-idente desta CPI; Srs. Senadores e Deputados;
Exmõ> Sr. Rómulo Villar Furtado - DD. Secretá~
rio-Geral do Ministédo das Comunicações:
-Não poderia, como Relator desta CPl, deixar
de: apresentar a V. ~ os cumprimentos pela bri~
lbante ~osição que fez neste recinto. Não somente V. Ex" tem a palavra fácil, corno tem os
conhecimentos hauridos ao longo de muitos anos
em que tem servido a sucessivos Governos nesta
área. Não apenas isto, mas V. Ex" está s'endo auxiliado realmente, porque _está na direçllo de wn
seMço que apresentou reais progressos no Brasil
nos últimos anos, desde a edição do Código de
1962 e ·a OrganizaÇão desses serviços. O telefone,
o rádio, a TV, o Correio. que efetivamente, cresceram sensivelmente no Brasil.
Chegou-se hO período em que mais se contestava o regime de concentração, regime excep-
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cional que vigorou no Brasil, durante quase 20
anos, indusive essa mesma constatação.
Não se incluía, entre as críticas feitas ao regime,
ao sistema, críticas maiores ao progresso realizado na área da comunicação.
Entretanto, estamos aqui- como V. Er muito
bem sabe - com o encargo de examinar a área
e ouvir V. Ex!' Não vejo que tivesse sido um mal
que V. Ex!' abrisse esses depoimentos. V. Ex' nos
dá, assim as coordenadas gerais da área de Comunicação e, aõ final, poderá, homem educado
que é, sem dúvida alguma, colaborar com esta
CPI, regressando aqui, voJtando aqui, para prestar
esclarecimentos adicionais sobre todos aqueles
pontos que, porventura, vierem a se tomar passíveis de eluddação.
Ê inegável que há uma distonia entre o cresci:..
menta material das comunicações no País e o
nenhum crescimento da participação da sociedade nos órgãos de comunicação. Este é o maior
mal do problema, nesta hora. Não se concede,
realmente- e as críticas dos meus Colegas, neste
sentido, são inteiramente procedentes- que, depois que se inaugurou um período participativo
da sociedade brasileira, em todos os setores, continue o Ministério provido pela pessoa mais credenciada e o Presidente da República seja o homem mais qualificado, não se concebe que apenas dois cidadãos decidam sobre uma área tão
Importante se não conhecem a intimidade dos
Municfpios, das comunidades a que visam servir
com a-tadíódifusão e com a teJevisão.
Assim, impõe-se rapidamente uma modernização da legislação. V. .Ex' mesmo reconhece a
necessidade desta modernização e deu razão a
um dos colegas, ao Senador Nelson Wedekin,
quando feriu o problema na sua essência.
Desta forma, o Congresso Nacional, quando
se dispõe, quando tem a incumbência de promulgar uma Constituição para o País, está no
propósito de criar um Conselho, Conselho esse
que seja, na verdade, uma representação da comunidade.
Creio, diferentemente de vários Colegas, que
estou certo, quando defendo ao Executivo o direito de outorgar as concessões e dar as pennissões
nessa área. Fui Governador e sei que essa matéria
não é atribuição do Poder Legislativo, que deve
ficar, a meu ver, embutida na área do Poder Executivo, sendo este Poder Executivo fiscalizado pelo Congresso Nacional, colJl a participação desse
Consellio de que se cogita aqui.
Rádio e TV significa poder de influência, sigrUfiM
cam, em última análise, a criação de fortes empre·
sas, 6 enriquecimento de grUpos.
Não vejo, Dr. Rómulo Villar Furtado, nenhuma
razão para que o Poder Público dê permissão,
dê concessão, nessas áreas e, simultaneamente,
não se reserve o direito de fazer com que essas
empresas contribuam para o Poder Público. Não
somos tão ricos. Temos que gerar fanfes de recursos e as fontes de recursos não são apenas os
bolsos dos contribuintes; devem ser especialmente aqueles que auferem poder de influência, poder
de riqueza, e esses poderes são aufeddos em larga
margem ·por numerosos grupos que reCebem,
praticamente de graça, sem nenhuma contribuição para o Poder Público. Defendo esta centraM
partida, que essas empresas remunerem, ao longo do tempo, a concessão recebida do Ministério
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das Comunicações, ou do 6rgão, seja qual for,

conseguinte, paga os tributos à União, aos ESta- ne realmente investe na Companhia e ela lhe dá
4o_s .e ao~ Municípios e, mais especiflcalJ1ente, · em troca _ações aQflllal do periodo. A composição
o Imposto de Renda. PortantO; ela tem
Qnus desses dois .elementos, .que, anteriormente eram
correspondente à atividade económica que de~ acres_ddos do_ Fundo N_acional dos_ReqJrsos de
~nvolve.
Telecomunicações e_hoje não_.são mais, es;;as
zer aqui que, formalmente, não temos nada a
O SR. RELATOR (Wilson Martins) -E ainda duas parcelas é que compõem o investimento
opor às concessões feitas. As concessões foram
a Taxa. do Fundo Nacional de Tele_coumunlca- global do SiStema Telebrás em cada ano. Esse
feitas e, sob o ponto de vista legal, elas devem
investimento voltou a_ser equivalente a 1 bilhão
ções.
estar em ordem; obedeçeram ao edital de habilitade dólares apenas no curso do ano de 1986. Na
i:YsR. RÓMULO.VJLO\R FURTADo- Não, verdade, como _tive_ a oportunidade de mostrar
ção, têm idoneidade moral_, enfim, as formalidanobre--Senador, as de radiodifusão não estão su- na transparência que projetei, os investim-entos
des legais estão cumpridas.
bordinadas ao Fundo, só a telefonia e as teleco- do setor sofreram_uma queda superficial ao longo
Sob este aspecto, não tenho d(!_vida, a questão
l)lUnica_ções públicas.
é da escolha do habilitado e esta há de se fazer
dos últimos 1O anos anteriores a 85, chegando
por outro processo, mais moderno, mais particiem 1984 a nível de investimento inferior, aos 500
pativo, mais inteligente do que este de o Ministro
ente, em 85 tivemos um crescimento já expresO SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) pegar o processo e ir a _despacho com o PresiObrigado, nobre Relator, Senador Wilson Martins, sivo, passamOs para os 600 milhões de dólares,
e em 86, Uin crescim-ento adicional da ordem
dente da República dizer a quem ele deve dar.
&~Secretário Rómulo Furtado, tenho apenas
A audiência, e nisto tem plena razão o nobre Sena~
uma indagação a fazer, um pouco à__margem des- de quase 60% no_s levou próximo a 1 milhão
dor Nelson Wedekin, que o Ministério há de fazer,
de dólares em 87, Devemos caminhar se tudo
se problema de concessão de rádio e televisão.
com antecedência, para concessã.o de rádio e
inVestimento
V. Ex'! aflflllou que a TELEBRÁS tem um fatura- cofrer como esperamOs, -pai-a
televisão, não deve limitar~se à oitiva_de um Depumento de 2,5 bilhões de d61ares. Para surpresa em torno de 1 bilhão e 200 milhões de __dólares.
tado, de um Senador, de um Deputado Estadual,
Esses investimentos,. no_bre $(tl)i3do.cMiJfconminha, V. Ex• informou que o investimento da
mél$ o assunto implica em uma responsabilidade
TELEBRÁS é de 1 bilhão de_ dólares por ano. des Gadelha, são orientados. praticamente em
muito maior.
90%, esses investimentos são-aplicados na expan[ndago se essas cifras estão certas.
Para finalizar, pergunto a V. Exf como vê o prosão do serviço público de telefonia. tanto em
O SR. RÓMULO VJLU\R FURTADO - Sim, áreãs.urbanas, nas grandes redes urbanas, como
blema da contribuição das empresas concessiosão dessa ordem.
nárias desse tipo de serviço para o órgão concenas áreas do interior brasileiro. Os restantes 10% _
dente.
desses investimentos são aplicados em serviços
- . O SR. PRESIDENTE (Marcondes Oadelha) Isto monta a quase 50% do faturamento, os inve&- de natureza mais sofisticada como serviço_de teO SR. RÓMULO VJLU\R FURTADO- Efetivatimentos anuais da TELEBRÁS~ É uma cifra real- lex, selViÇ:o de comunicação de dados, serviço
mente, nãO conta da legislação, como é do conhemente monumental, impressionante. Queria sa- de outras ordens que servem às atividades producimento de V. Ex' qualquer tipo de remuneração
ber de V. Ex': como se d.isoiminam esses investi- tivas deste Pals. Aíé merece ser destacado, neste
pela outorga de uma conc:essão. Entl'etanto, é
mentos? Em linhas gerais, cornO esses investi- iriStante;que Umã parcela como ã.Cãbo de fumar,
pre<:-iso que se saliente que sendo esta uma ativimentos aconteceram no ano passado, em 86, pre-Poilderãnte dos investimentos, mas ampladade rentável em alta e~ala, como Pem salientou
se passivei, e agora, em 87. Onde se aplicam mente preponderante dos investimento~ é aplicaV. EJclo, todas essas empresas estão subordinadas
mais esses investimentos e corno se processa da no atendimento, que diria, de natureza social,
ao pagamento dos impostos, dos diferentes tribuo retomo deles em termos de realizações pela porque o selViço urbano, o tele_fone em larga escatos que tanto a União, como os Estados e os
TELEBRÁS. Est.e é um ponto extremamente im- la, serve à população, quer dizer, serve ao usuário
Municípios impõem, mais particularmente o Importante, porque o que se questiona J'(luito no residencial das diferentes classes e ÇlO usuário
posto de Renda, que é nitidamente vinculado ao
Congresso ê o problema do orçamento das em- que não pode ter acesso a i.Jrri tete.fqne ind.ividuaJ.
COmo também tive oportunidade .de _mostrar,
desenvolvimento da ·sua atiVida® -~conômica._ 5~
presas estatais, que nunca é visto por esta Casa,
V. ~ deseja um ponto de vista pessoal meu,
diferentemente do orçamento dos Ministérios _er:n o setor tem procurado investir, progressivamente
posso adtantar que não teria nada contra_a _que
geral e de outras entidades administrativas das e cada vez mais com rriaior intensidade, naqueles
a (.hlião pudesse estabelecer - e aí teria que
estatais, que não são submetidos ao crivo do Con- telefones de uso público, que exatamente servem
estabelecer por um critério econornétricoJ porque
gresso. Queria que V. Ex' desse uma visão, pelo ao atendimento das classes de menor rend~ da
uma concessão numa cidade do interior não tem
menos panorâmica e geral, sobre a discriminação população, e que portanto, pennitem o acesso
o mesmo valor comercial, valor econômlco de
dessas camadas de menOr renda a_ um. serviço
desses investimentos.
urna concessão numa grande cidade - estab~
que- de outra forma não_ seria_ acessível a essas
· camadas.
_ .
__
_
Ieee r e verificar o nível de competição já existente
O SR. RÓMULO FURTADO ~ Pois não ilustre
em determinada localidade. Apenas imagino que
Então desse 1 b:ilhão de d6la~:es, praticamente
seria relativamente difícil est?Jbe1ecer-_se um crité- _ Senador Marcondes Gadelha..
90% .são aplicdos na expansão dos serviços públi~
Como bem salientou V. ~. de um faturamento
rio justo, ou um nível justo de imposição dessa
cos__cie telefonia .em todo Brasil.
global equivalente a 2 bilhões e 500 rnilhõe~ de
natureza, porque uma_ 1ocalid_a_d_e_que tem um
dólares, o Sistema Telebrás tem investido em torgrande mercado potencial pode representar, na
realidade, wn negócio de ilimitado interesse co- no de 1 bilhão de dólares aproximadamente. É
· 6-SR. PRESIDENTE (MarcorldeS dadelha} mercial, tendo em vista a grande pulverização de importante salientar que os investimentos do SisEsta Presiclência agradece ao nobre Depoente,
mercado. Digamos, uma emissora, hoje, na cida- tema Telebrás são suportados precipuamente,
de de São Paulo, que ê o maior mercado brasi- em primeiro lugãr, pela parcela dos seus recursos_ Secr~o-G~ral do Ministério de Comunicações,
leiro, ela, embora esteja dentro de um grande de remuneração dos seus investimentos, ou seja Dr. Rômulo_ Villar Fu$do, que nos _trouxe: uma
exposição abrangente, respondeu cOm absoluta
dos dois bilhões e melo de dólares de faturamento
mercado, está subordinada, está submetida a um
franqueza e lealdade às questões que lhe foram
mercado extremamente__dhd_dido e pulverizado. A deduzem-se todos os custos operacionais do SisfÕrmadas e se c-omportOu cõm absolutO respeito
tema e sobra uma parcela disponívelpara investicompetência maior ou menor-aã empreSa é que
a esta Comissão e com atençãO a seus elevados
fará com qo..te tenha maior ou menor partldpàção mento do Sistema. A essa parcela se agregam
desí.gnios. Q _que todos conhecemos, _os r_ecursos gerados
na fatia desse rnercado--"-Penso que, como princípio, riObre Senà"dór Wil- pelo sistema de autofinandamento. O autoflllanSe, evidentemente, houver necessidade de reson Martins, o que V. & propõe me parece justo. ciarnento é o sisterp.a através. do qual o pretenconvocação, esta Presidência examinará a solid·
Entretanto, a- inStri.lriientalização desse princípio dente a um terminal telefônico deve investir na
tação do Relator ou de alguns nobres Membros
é que pode tomar-se difíciL E importante, entre- empresa, em troca de ações, determinado mondesta Comissão.
tanto- e volto a salientar- que toda e qualquer tante. É o que se costuma chamar vulgarmente
Informo que o próximo depoente será a Depu~
o preço do telefone. Na verdade, aquilo é investiempresa concessionária é Uma empresa que atlia
mento compulsório, que o pretendente ao telefotada C_ristina Tavares pela ordem de preposição
co~ercialmente, que gera rentabilidade e, por

ª

que concedeu a iV, radiodifusão etc.
Quero, ao fma1 destas coloc;~ç_õ_es, uma vez que
os meus Colegas abordaram amplamente a matéria, fiZeram indagações em todos os .sentidos, di-

º_

_um
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situada em segundo lugar, e vamos deixar estabe-

lecida para quarta-feira a audiência pública de
S. Ex•
Não havendo nada mais a tratar, reiterando os

nossos agradecimentos ao Depoente e a todos
os Membros desta Comlssão, declaro encerrada
esta reunião.

SCIBSECREI'ARIA

DE COMISSÕES
COMISSÃO DO DIS1RITO FEDERAL
9• Reunião, realizada
em 20 de outubro de 1987
Às dezessete horas do dia vinte de outubro de

mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de Reunióes da Comlssllo do Distrito Federal, Ala Sena-

dor Alexandre Costa, presentes os Senhores Se-

nadores Meira Filho, Presidente: e Pompeu de
Souza, reúne-se a ComiSsão do DIStrito Federal.
Deixam de comparecer;-pór mOffvO]ustificado,
os Senhores Senadores Mauro Benevídes, Saldanha Derzi, Albano Franco, Iram Saraiva, Chagas
Rodrigues, Alexandre CoSta, Edison Lobão, Mau·
rfcío Corrêa, Mauro Borges e Lavoisier Maia. O
Senhor Presidente, Senador Meira Füho, declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata
da reunião anterlor. Em seguida, o Senhor Pre@~
dente passa à leitura da pauta: "Palestra sobre
o Orçamento do Distrito Federal". Prosseguindo,
o Senhor Presidente convida para compor a mesa
os Senhores Dr. Carlos Murilo Felido dos Santos,
Secretário de Governo, Dr. Arlécio Alexandre Ga~
zaL Secretário Extraordinário para Assuntos Eco..
nômicos e de Reforma Administrativa do Distrito
Federal e Dr.José Carlos Alves dos Santos, Diretor
da Subsecretaria de Orçamento do Senado Federal. O Senhor Presidente concede a palavra ao
Secretário de- Governo, Dr. Carlos Munlo Felícfo
dos Santos, que convida o Secretário de Assuntos
Económicos, Dr. Arlécio AJexandre Gaza!, para
que discorra, informalmente, e em linhas gerais,
sobre o Orçamento do Distrito Federal. Após a
apresentação do Dr. Arlécio Gazal, o Presidente
da Comissão, senador Meira Pdho,-deixa a Presi~
dência e convida o Senador Pompeu de Souza
para ocupar o seu lugar. Dando continuidade o
Senador Meira Filho, do Plenário, formula as p~r·
guntas ao Secretário EXtraordinário pai-a Assuntos
Económicos, Dr. Arlécio Gaza!, esclarecendo as
dúvidas do Orçamento do DF, sendo assessorado
pelo Dr. José Carlos Alves dos Santos, Diretor
da Subsecretaria de Orçamento do Senado Fede~
ral. O Senador Meira PUho retoma a, Presidência
da Comissão, concedendo a palavra aos Secre~
tários do Governo do Distrito Federal, para as
considerações finais. Ao término, o Senador Pom~
peu de Sousa usa da palavra para sugerir que
a Comissão do Distrito Federal, investida de sua
função, acompanhe "par e passo" o Orçamento
do Distrito Federai no próximo ano, Os pronunciamentos desta reunião serão publicados, na fntegra, em anexo a esta Ata, por determinação do
te Meira Filho. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando,. eu, Carlos Guilhenne
Fonseca, Secretário da Comissão, a presente Ata,
que, Uda e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. .:...._ Meira Filho.
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At1EXO À ATA DA 9• REUIY!ÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO DIS7R!TO FÊlJE. IIAL, IIEALIZAJJA EM 20 DE CX!TUBRO DE
1987, REFEREIYTE À PALESTRA SOBRE
O ORÇA/1EIYTO DO DISTRITO FEDERAL,
CCW A PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE
GOVERNO, DR. CARLOS MUR!LO FEI.ÍOO
DOS SANTOS, E DO SECRETÁRIO EXTRAORDIIYÁRIO PARA ASSU!YTOS ECONÓMICOS E DA REFORMA ADM!NISTRA77VA DO DISTRITO FEDERAL, DR. ARLÉ00 Al.EXA!YDRE OAZ-\L

Presidente: Senador Mclra FJlbo
Vice-Presidente: Senador Edlson Lobá:o
O SR. PRESIDENTE (Meira Filh<>J - Srs., esta
reunião abre e inicia uma nova fase na análise
e apreciação sobre o orçamento do Distrito Federal, wna vez que Brasf1ia tem agora a sua represen~
tação política no Congresso Nacional.
Esta Comissão cumpre o dever de elogiar e
enaltecer o magnífico trabalho da Subsecretaria
de Orçamento, através do seu Diretor, Dr. José
Carlos Alves dos Santos, e de seu corpo de assessores que, em reuniões sucessivas, nos colocaR
ram ã par de tudo que diz respeito ao referido
orçamento.
Especialmente no que diz respeito a mim, sen~
do Presldente, honrosamente, de,. Comissão do
Distrito Federal, e não sendo, como não poderia
ser, um Senador auto-suficiente, e_u recorri aos
canais competeriteS.
Esta Presidência registra com satisfação as pre~
s_enças do Dr. Carlos Murilo Felício dos Santos,
Secretário de Governo do Distrito Federal, e do
Secretário Extraofdinário paia Assuntos Econômicos de Reforma Adrrllnistrativa do Distrito Federal, Dr. Arlécio Alexandre Gazal, que, atendendo
~o convite desta Cóm~ssão,- para a nossa honra
aqui compareceram.
Com a mais absoluta isenção e no mais sadio
propósito de zelar pelo bem que não é noss_o,
e _sim é um bem público, é_ que estamos aqui
reunidos para democraticamente ouvir e pergun~
tar, país esta tarefa nos foi delegada pelo povo
que nos elegeu. Cumpámos, desta forma, um
dever constitucional.
Convido CJ participarem da mes a o Dr. Carlos
Murilo Felício dos Santos, Secretário de Governo;
o Dr. Arlécio Alexandre Gaza], Secretário Extraordinário para Assuntos Económicos de Reforma
Administrativa do Distrito Federal; e também ·o
nosso Dr. José Carlos Alves dos Santos, que nos
honra. sobremodo, com a sua presença, ele que
é Diretor da Subsecretaria de Orçamentos.
Então, inicialmente queremos tirar desta reunião qualquer resquício de formalidades. Estamos
aqui como cidadãos responsáveis que, democra~
ticamente, conversam sobre assunto de tal impor~
tância que é o orçamento do Distrito Federal.
Portanto vamos ficar como se estivéssemos reunido em familia. Dr. Carlos Murilo a palavra é
sua.
O SR. CARLOS MURILO FEúao DOS SANTOS - EXm<i Sr. Presidente_ da Comissão do Dis~
trlto Federal, Senador Meira Filho; meu queriçiq
amigo Senadod'ompeu de SoUsa"; Dr. José Carlos Alves dos Santos, Diretor de Orçamento do
Senado; meu companheiro de Governo, Secretário Arlêcio Gazal; Srs. Assessores de Planeja~
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mente do Senado Federal; Falcáo, o nosso com~
panheiro de Goverho e responsável também pelo
orç~lmento do Distrito Federal .
Eu me sinto muito feliz de estar mais uma vez
na Comissão do Distrito Federal. E eu que tive
a hoi)I'a, em tempos passados, de pertencer ao
Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados,
todas as vezes que eu tenho a oportunidade de
falar, seja no Senado ou seja Câmara, eu me sinto
muito envaidecido --e mais agradecido ainda
nesta hora, quando aqui estamos para discutir
o orçamento do Distrito Federal, n~- Comissão
própria que é _a Comissão do Distrito Federal e
quando esta Corriissão está hoje enriquecida por
três senadores que são os autênticos represen~
tantes de Brasília no Senado Federal, que é o
nosso Presidente Senador Meira Filho, o nosso
querido Senador Pompeu de Sousa e o nosso
Senador, que infelizmente não está presente, mas
que representa condignamente no Senado federal, que é o Senador Mauricio Corrêa.
Brasília, pela primeira vez, então, se acha inteM
grada eleitoralmente nesta Comissão, e a respon~
sabilidade exatamente dos Senadores por Brasília
é muito grande. Por Isso, acho muito justo esta
convocação e acho muito justa esta discussão
democrática em tomo do orçamento, principal~
mente estando presentes- os dois responsáveis
pelo Distrito Federal, no Senado da República,
que é o Senador Meira Filho e o Senador Pompeu
de Sousa.
_
Nós aqui estamos para discutir, informalmente,
o q-ue estiver ao· nosso alcance, n6s teremos o
imenso prazer de esclarecer e qualquer coisa que
faltar, nós aqui estamos, não só cqmo o Dr. Arlé~
cio, que é Ohomem que acompanha o orçamento
há I 2 anos no Distrito Federal, o Senador Pompeu
de Sousa que conhece bem, porque já foi Secretário de Governo, e o Dr. Falcão, que é outro
responsável pelo orçamento do Distrito Federal.
São técnicos que poderão esclarecer qualquer
problema de ordem técnica. Do ponto de vista
político nós estaremos aqui para responder ao
que for possível. De maneira que _eu me sinto,
mais uma vez, muito feliz de est.ar presente, e
passo a palavra ao nosso companheiro, Secretário
de Assuntos EConómicos, Dr. Arlécio Alexandre
Gazaf, i:}ue pÕderá fazer um apanhado sobre 'o
orçamento do Distrito Federal para o ano de 1988.
O SR. ARLÉOO ALEXANDRE GAZAL - Exm•
Sr, Presidente da Comissão do Distrito Federal,
Senador Meira Filho; Senador Pompeu de Sousa,
nosso colega de anos na militância do orçamento;
José Carlos; Dr. Carlos Murilo, Secretário do Go~
vemo e colegas que trabalham também na área
orçamentária, dos quais, depois, teremos,· prazero_samente, a satisfação de responder às indaga~
ções que nos forem feitas,
O orçamento do Governo do Distrito Federal
basicamente depende em mais de 50% de suas
receitas das transferências da União feita a fundo
perdido. Então, a constituição orçamentária do
Governo que estâ orçado, para 1988, em 41,8
bilhões de cruzados, desses recursos somente
14 8 bilhões sãO representados por receita própri~, ou seja, um percentual de 35,4%; a União
transfere, a fundo perdido para o Governo, 60,9%
dos recursos, e para fechar os 100%, na composiç:ão_orçamentária do GDF, com 3,~%. nós ~e
mos a participação na receita da Umao, ou seJa,
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aqueles tributos que sao recolhidos pelo Estado
para a União e eles passam parte desses recursos

tos para as nossas dúvidas. Dev9 dizer que estas
perguntas que eu formularei são o resu1tado de
um trabalho, de uma aná1ise feita, inclusive, pelo
Diretor e corpo de Assessores do Senado Federal
COnVido o nobre Senador Pompeu de Sousa
para assumir a Presidência da Comissão.
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de retorno ao GDF.

Em termos das despesas, o orçamento se acha
comprometido em _77 ,8%, exclusivamente com
gastos de pessoal e encargos patronais, a grande

maioria das nossa.s despesas, hoje, estão resumidas no pagamento do pessoal que compõe a
folha de _salário do Governo.
A manutenção da máquina administrativa ocupa 9,3% do orçamento, quer dizer, as despesas
administrativas, com custeio da manutenção, ou
seja, as despesas de luz, combustível, água, etc:,
e fica para a Capital Cerca d_e 9,5%, principalmente
nas despesas de investimentos que são os recursos alocados ao Fundo de Desenvolvimento dÕ
Distrito Federal, ou seJa, o Funder, e uma desreserva de contingência de 3,4%.
Na aplicação desses reç:ursos por função do
Governo, a educ_açã.o ocupa 29,2% desses recursos do orçamento; saúçle_e saneamento vêm logo
a seguir com 21,3%, segurança pública com 10,8,
e todas as demais ftJO_.Ç_Õ~S com 38,7% .Isto, então,
faz uma conotação entre esse}s funções, as três
que gastam mais no Governo - educação, saneamento, saúde, segurança pública - qu~ ~o
exatamente aquelas que nos são c_usteadas a fundo perdido pela União, em suas despesas de pessoal e encargos patronais.
Em linhas gerais, o O(Ç_aro~ntQ_Qo_Oçvemo do
Distrito F eder_al para 1988 ·é isso. J:: assim que
ele se compõe e representa, também, a história
dos anos ant~iores, ou seja, o orçamento não
traz grande _diferensª para o orçamento daqueles
exercidos .que _antecedem_ a 1988. A histQria se
repete. Os percentuais, tanto das funções quanto
de gastos do Governo, mantêm uma certa tendência igualitária. A função "Educação" sempre ocupou o primeiro_ lugar nos gastos do Governo, depois "Saúde" e "SegU111l1ç~ P_ública". A história
não muda. _Ela tem sempre sido assim. O úniço
item que cresceu um pouco foi exatamente o
de ''Pessoal"-~ _''Encargos _SOCiais". -Isto porque
n6s temos, na medida do possível, tentado atender às reivindicações das diver~ categorias funcionais e isso fez com que os gastos com pessoal
se elevassem um pouco. Ent2Jo, a diferença que
há de 1987/1988_ é ·que o grupamento de despesa
de pessoal e encargos sociais cresce um pouco
percentualmente em detrimento a outros custeios
e capital. Mas também são percentuais que não
têm uma disparidade niUito grapde em relação
aos exercícios anteriore~. Se bem que são maJores
e com uma tendência, evideõteroent:~._ c:la _ç(.lrva
a não decrescer. Ela deve permanecer assim ou
crescer um p·ouquinho mais, ainda, o percentual
c;las despesas com pessoal.
Acretido que, em linhas gerais, estas são as
considerações que n6s teríamos a fazer sobre a
composição orçamentária do Governo do Distrito
Federai_. __
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho} - Vou solicitar do nobre Senador Pompeu de Sousa -aqui
não se está tornando por base a questão da idade
- é que, em sendo eu o Presidente da Comissão
do Distrito Federa~ não é regimental que eu faça
perguntas. Vou sair da minha cadeira de Presidente e vou para a minha cadeira de Senador.
Vou fazer algumas perguntas. As perguntas têrn
por _objetivo, evidentemente, obter esclarecimen-

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Com muito prazer colaboro com o nosso nobre
Senador Me.ira Filho, que não precisava explicar
OargumentO _da idade. O problema não é o argumento da idade, é o da Unicidade. Na verdade,
eu- nãO_ deixaria, de maneira nenhuma. de estar
presente a ·esta reunião da ComiSsão para ouvir
o depoimento e a exPosição de companheiros
muito estimados, os quais participamos juntos
Governo a GOVemo,--e- Que não s6 como é'ompahheirOs de Participação no Governo, mas como
velhos amigos de muitos anos. É um grand_e prazer colaborar nesta reunião embora, a rigor, e
esse é__ o- mOtivo de a Comissão estar tão deSerta
de seus membros titulares, dos senadores, é que
ao mesmo -tempo_ está--se realizando a reunião
· da Comissão de Sistematiza:ção, oride se estão
decidindo assuntos capitais da elaboração constitucional. De modo que, quando eu não estou
no plenário da Comissão, estou no meu gabinete
com os alto-falantes ligados, acompanhando, para qualquer momento ir para lá. be forma que,·
ficamos aqui pensando nas coisas de lá.
É um grande prazer ter aqui os companheiros
e devolvo a palavra ao Sr:-P"residente, que açl hoc
não o é, mas que continua a sê·lo.

O SR. MEIRA FILHO - Eu começaria peJa R~
ceita. birijo a pergunta tanto ao Secretário de Governo como ao Secretárfo de AsSuntos Econô~
micos. Eu disse, no início da abertura desta seSsão,- que estamoS aqui féUriídos democraticamente. O crescimento do PJB previsto para 1978 é
de 6% e a inflação é estimada em 60%, de acOr'do
com a Mensagem prE:Sidencial, que enC"ãri1íilhóU
o Orçamento da União. ··
A receita tributária do Distrito Federal, Para o
prÓximo exe~rcídO, está estiniada "no- projetO de
lei com o acréscimo de 144,54% eril reJitÇãci- à
arrecada~o provável para 1988, de acordo com
a página 14 do projeto de lei.
A questão se fundamenta no seguinte: O GDF
trabalhou com uma expectativa inflacionária para
'1918 · diferente da União, ou se está prevendo
um_ aume!!t_? ~~carga tributária?
O SR ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL -

Na

realidade. o Dist:rlto Federai não trabalha com os
mesmos parâmetros da área federal e em termos
das suas receitas próprias. Então, não está previsto aí aumento de carga tributária. O que nós
fiZemos foi uma aproximação mais real para 1988,
emtertnos da estimativa da receita, consjderando
a história da receita dos anos anteriores e através
de uma metodologia própria que temos em computador para se estimar cada item da receita ors:ada._Não consideramos, em termos da receit;:l, um
monta.nte fiXO de acréscimo de um percentua~
qt,~er seja de PIB, quer seja de inflaçao~ T raba~
lhãinos através de 1,1ma metodologia de -curvas
e-gráficos que_ fiOS dão, com valores bem-aproximadO_$ de- u_ina realidade - assim tem sido ao
longo dOs "anos - cada Uffi dOS iten"s da receita
que vão cOrrer-no exercício seguinte. Os parâme-
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tros _não_ são~ O§ _mesmos de inflação _utilizados
-Peiã' drliãO. -carga tributáiia maior, não. · ~
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) O Dr. José Carlos gostaria de form_u(ar alguma
pergunta?
O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS
- Sabemos que o GDF tem uma metodologia
própria de acompanhamento de seus impoStõs,
mas o que causaVÇJ ___es_tranhr:<::a ~j) exatamente
o grande acrésCímno de receitã tributária do DF
em relação aos parâmetros utilizados pela União,
que, afinal de contas, dizem respeito a toda a
socie.dade. Considerando7se a estimati.Ya_ào~ Pl6
e a estimativa_ de uma inflação çie pü%, que aparentemente.~ realmente est~ ~ubestitD_adã l)a própria União, por isso perguntàlnos Cómo é qUe
ficariarri essas difer"ehÇa.SqueOGDF tem· éin relação à União. Temos dados de que o GDF seguiria
os parãinetroS da União ou não e o Dr. Arlécio
diz que não, que tem metodologia próp-ria:

Na realidade, o que ficáu Ólfacteri~9P. ~~gun~
do sua estiméiíiva, que nãCl haveria um aumen!ÇI
real de carga tributária, mas sim_u_rn_a expectativa
de inflação maior do que fof adotilda pela Utião.
O SR ARLÉCIO ALEXANDRE Cii\ZAL- É evitando também, Dr. José Carlos, Q chafil.âdo excesso de ·arrecadação. V. SA. tem -ª_c:;Q.n:tpanhadÕ
a história do Governo_ que a rece~ estimada, geralmente, quando chegamos no exercic::lo seguinte, ela é mais d.o qu_e Quplicada, por_ causa do
excesso de arre.caQ.açã_o. {;:n~ •. há. ~eCel:j~id~de
do aperfeiçoamento do sisteniª- orç_ahién1árlo e
de se_ aproximar a receita de.uroa._re_alic@_d~ maior.
-Ela tem sido sempre colocada em patamares subestimados e que fo_rçam a um eXcesso de arrecadação grande, que esperamos não aconteça em

1988.

.

..

O SR. JOSÉ CARLOS ALVEs DOS SÃNTOS
-V. Sfpoderia esclarecer para a ComiSsão comO
é que neSSa metodolOgia própria, com base nesses parâmetros anteriores de estiroa~él-~_r_e_c~!ta,
já que anteriormente sempre houve um excesso
-de arrecadação muito grande, que, inclusive, não
tem vindo ao Congresso. QuaiS as-bases Toi"am
consideradas para se prever a eliminação desse
excesso-de arrecadação para o próximo exercício,
que seria um fato novo e altwnente plausível dentro da nova administração do ÇiDF.
O SR. ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL - Na
composição da estimativa_da_receita-e metodologia própria de cada uma, um dos componentes,
Dr. José Carlos, ê extamente a inflação prevista.
E o Governo do Distrito Federal, veja que, até
na composiçãO dos outros gastos corre_n:tes, não
trabalhamos com 60%. Na realidade,_não _acreditamos que a inflação para o outro ano seja de

"ª

60%.Por conseguinte, nessa metodologia em que
um dos componentes principais é a projeçã"o inflacionária, trabalhamos bem além dos 60%. Por
isso, a receita cresce usando ª-mesma metop_a..
logia.
- O SR. MEIRA FILHO -

Pelo visto, parece ·que

ã riSpoStã-de S. EX''nos satisfaz.
- -11abinete do Governo_ 2: Instituto de J'ecnologia
-~t;~_~ativ~~ ~~~!)~~':aç. ~o e apõio ~~c::ni_c.~_ e. f~.

an-1

Ce1ro a· tãlen{os, mdíVIduos _QU---.9TUPC?~-~~!iYos,
autodidatas e às entidadeS paracíentíficas: 1987•....
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JeioCz$I.937.000,00realizado,nadaempenhado
autonomia. Trata~se de um órgão novo, criado
até .31 de julho desse ano; Q:$ 5.107.000,00.
~--na estrutura do Gabinete do Governador e que,
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OSR.ARiE:OOALEXANDREGAZAL-E.x.iste
uma razão técnica, Sr. Presidente, para que esses

Com o montante elevado, a aplicação desses

agora, com a definição do. seu quadro de pessoal

projetes apareçam com Cz$ 1.000,00. Todos es-

recursos é subjetiva. Como os recursos não forma
aplicados, até 31 de julho, e para 1988 a solicita-

Ex!'

ses projetes são abertos na lei com a finalidade

e a defi_nição do seu grau de autonomia, V.

no acompanhamento que fará do segundo se-ção de recursos eleva-se em 180% do valor de mestre, verá que serão aplicados, talvez não 100%
1987, poderá acontecer que a dotação atual e
dos recursos, porque essa autonomia lhe foi dada
futura seja utilizada no Gabinete do Governador posteriormente ao período em que se pensava
para suprir outra dotação. anulando a inicial.
__ que seria outorgada ao órgão. Portanto, pode ser ....
A questão ê a seguinte: trata-se de esclarecer
que_sobre algum saldo nesse exercício. AcredicomoolnstitutodeTecnologiaAltemativadoDis- tamos que durante o exercido futuro, iniciando
trito Federal, órgão vinculado ao Gabinete do Go- - a_ execução orçamentária a partir de janeiro, o
vemador,comumadotaçãodeCz:$1.793.000,00, n:Aseja até susceptível de requerer suplemen~
até no fmal de julho ,do corrente ano, não foi tação orçamentária em 19BB. O órg.!§o foi criado,
realizada nenhuma despesa.
mas não lhe tinha sidQ dada ainda autonomia,
Para 1988 consta um._a solic.i~ação de Cz$ _como_ tamb~m não possuía quadro de pessoal
5.107.000,00 para a mesma atividade, ou seja, e as funções gratificadas que comporiam o staff
um acréscimo _de 180% para um item orçamen~ do estudo de tecnologia alternativa
tário em que não houve ·gastos no primeiro se0 SR. CARLOS MURJLO FEÚQO DOS SANmestre deste ano.
TOS_ V. Ex.' me permite uma proposição?
o SR. ARU::do ALEXANDRE GAZAL _Sr~
Presidente, na realidade, 0 fTA _Instituto de Teco SR. MEIRA fiLHO _ Pois não.
nologia Alternativa _ é um órgão relativamente
autónomo, criado na estrutura do Governo do
O SR. CARLOS MURILO FEUQO DOS SANDistrito Fe.deral. E um órgão relativamente autôTOS - Se o Senador Meira Filho quiser, $. Ex!'
Poderá enviar à Comissão do Distrito Federal o
nome requer que seja definido depois o grau da
sua autonomia, o que não ocorreu, não s6 no
atuaJ quadro do ITA com-a previsão deste ano
primeiro semestre_ v. Ex! tem toda razão, quane Que será previsto para o próximo ano, porque
do disse que não foi empenhado nada, porque
esse quadro foi criado há 15 dias pela Comissão
m•adro, para ro•e
esse órgão não tinha nem estrutura. Entretanto, da CPP. sen·a interessante ter o ""'1"'~no nosso Conselho de Política de Pessoal acaba a Comissão pudesse acompanhar.
de provar 0 grau de autonomia do ITA, que vai
ó sR~ MEIRA FILHO _ Como se constata, a
começar a fazer aplicação dos seus "recursos. Esse
SubSecretaria do Orçamento também está curieótgão existia como relativamente autónomo, mas
sa na apreciação e perguntas aqui formuladas.
não existia 0 decreto definindo 0 grau da sua (Pausa.) _

Dr. José Carlos está satisfeito cõm a resposta?
Vamos, agora, passar à Secretaria de Governo.
SECRETAR1A DO GOVERNO
No órgão da Secretaria do Governo 1.3001 - Secretaria do Governo, o projeto
13001.03070211.003 - contrapartida de Acordos, Contratos e Convênios, com uma dotação de
Cz$ 50.000.000,00 foi redúzido em Cz$ 49.473.412,00 valor este repassado para as seguintes rubricas,
constantes na Lei Orçamei-Jtária: para 1988 com cz$ 1.000,00.
- -- -SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS -19001.16915751.101
lmplantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização do DF- contrapartida
de Acordos, Contratos e Convênios.
-Lei
1.000,00
_Créditos 23.473.412,00
-SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBUCOS- 2000Ü6~ll5151.113
Construção _de Abrigos e Terminais para passageiros -contrapartida de Acordos,
Contratos e Convénios
-Lei
1.000,00
Créditos 6.500.000,00
Uma

das coisas que mais me fez questionar foi esta quantia de Cz$ 1.000,00.

-SECRETARIA DE SERVIÇOS PúBUCOS -2000I.I691S75i.oo9Subsídio ao Transporte Coletivo de Brasília- contrapartida de Acordos, Contratos
e ConVênios
- Lei
1.000,00.
Crédttos 19.500.000,00
49.473.412.00

TOTAL
Questão: Qual a razão de tal artificio contábü~
orçamentário para transferência de recursos de
um órgão para outro, considerando-Se ainda que
no Projeto de Lei Oi"Çameli.tária para 19BB os pro-

jetos que foram objeto dessas transferências su~
estão também orçados com valores
insignificantes.
POfcjUê, Dr.?

pleme~tares

de receber recursos externos. Só poderemos receber recursos de outros órgãos, num dos casos,
por exemplo, 0 Aglomerados Urbanos, recebe~
mos recursos da Empresa Brasil-eira de Transportes Urbanos_,_ da EBTU. Para esse recurso i ngressar no orçamento do Governo do Distrito Fe~
deral temos que ter a abertura desse projeto na
lei do GDF. Então, se abre com Cz$ 1.000,00;
todo 0 recurso que vem de fora exige também
uma contrapartida do Governo do Distrito Federal.
O Ministério do Desenvolvimento Urbano, por
exemplo, através da EBTU, dá 66% dos recursos
para determinado projeto. Agora, 33% têm que
ser co~traparti~a do Estado.
E~tao, o proJeto aberto com Cz$ 1.000,00 s:
destina a receber os recursos externos, que so
podem ingressar no nosso orçamento se obtiver,
pelo menos, a abertura desse projeto na Lei de
Meios. E o projeto de contrapartida, de acordos,
contratos, convênios, etc., de responsabilidade do
GDF• VJ'sa assegurar os recursos
- que o Governo
do Distrito Federal tem que dar como sua respon~
sabilidade na contrapartida _dos acordos feitos
com órgãos externos ao Governo do Distrito Federal •
Então, vemos quanto é que o Governo_ do Distrito Federal tem que dar de contrapartida em
relação aos Aglomerªdos Urbanos, ao Programa
de Transportes Alternativos de Massa, enfim, de
todos os projetas que temos uma responsabi~
!idade de contrapartida, e jogamos num projeto
da Secretaria do Governo.
Há de se perguntar a parte técnica: por que
não se joga, então, nesse projeto que, ao invés
de abrir com Cz$ 1.000,00, abre-se com o valor
da contrapartida dÕ Govemo? Infelizmente, Sr.
Presidente, os exemplos que tivemos _não nos ani~
maram a mãnter essa metodologia. Por quê? Porque a unidade, uma vez promulgada a Lei de
Meios, aquele recurso que foi dado naquele projeto, que seria representativo da contrapartida do
Governo, como sai na lei? Fonte 000; -Governo
do Distrito Federal, tantos milhões, ele não é guardado para contrapartida, ele é utilizado normalmente para desenvolver o projeto, sem se pensar
que aquilo é uma responsabilidade de contrapartida de acordo. Então, para resolver isso, nós
criamos um projeto na Secretaria do Governo
e alocamos a esse projetO todo montante de recursos que irão servir de contrapartida de responsabilidade nossa em todos os acordos e convênios. A experiência de jogar no projeto próprio
não deu certo; eles utilizavam e depois vinham
pedir dinheiro de novo da contrapartida, porque
fta lei não é explicitado que é contrapartida. Agora,
o projeto cOm mil cruzados é exatarnente porque
nós, para recebermos recursos de fora, temos
que ter, na nossa lei, a abertura do projeto espe~
cífico.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Está explicado aí, Dr. José Carlos, o caso dos

mil cruzados?
O SR. JOSE" CARLOS ALVE:S DOS SANTOS
-Eu perguntaria se não seria mêtis transparente,
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se abrir nos diversos órgãos da Secretaria, um
projeto como contrapartida, de acordo com os

contratos internacionais, porque ai as unidades
orçamentárias não poderiam gastar de outrª ma-

neira e ficaria transpare·nte para a sodedade do
Distrito Federal de como esses recursos seriam
distribuídos, porque o que vem, hoje, no orça-

mento, é um volume grande numa Secretaria,

e que não se sabe como será distribuídO pelas
diversas unidades, como ele será gasto petas diversas unidades orçamentárias e qual a progra-

mação a que deveria atender. Então, nos -parece
que talvez fosse mais transparente, já que o orçamento deve ser visto, representando a administração púbUca, que esses recursos pudessem jâ
estar diretamente alocados; mas com o esc:laredmento que o Dr. Arléclo Gazal deu, que eles fossem afoc:ados sob um tituJo especial e que obrigassem as entidades a alocá-los <:orno contrapartida de acordos, contratos e_ convênios externos -não sei se é este, exatamente,_ o entendimento da Comissão, mas a nossa dúvida era em
relação a jsso -. já que a abertura de projetes
e atividades, de dotação orçamentária, com mil
cruzados, na lei orçamentária, ele vai permitir evitar a criação de créditos especiais que deveriam
necessariamente passar pelo legislativo, pelo Senado, ou eventualmente, na decorrência da Constituição, na própria Assembléia Legislativa estadual, se for o caso, nào sei, mas por um poder
legislativo qualquer, representando a soc[ed;;!de;
então, o- questionamento, a dúvida que nos fica
é exatamente esta: se essa maneira é a melhor
para a sociedade, para tomar mais transparente,
mais clara as coisas públicas, ou se temos que
ficar mair presos a fatos que foram observados
e que dependem de uma decisão política, também, já que a unidade orçamentária, sabendo
oisa determina obrigação e ela não fLZer aquilo,
ela: estará fugindo de uma orientação política do
próprio Ciovei:no a qüe ela se deve submeter. Aí
ficaria a dúvida para se pensar, posteriormente,
procurando encontrar uma sotução que tenho
plena certeza que é do interesse da administração
e do próprio Legislativo, da Comissão do Distrito
Federal.
O SR. MEIRA FILHO -Acho que vinha exala-

mente ao encontro d.;J_ transparência do Govei~-
nador do Distrito Federal, transparência também
no orçamento.
O SR. ARLÉCIQ ALEXANDRE GAZAL -

Na

verdade, Senador, essa- alternativa técnica apresentada pelo Dr. José Carlos é perfeitamente viável. O inconveniente qt.ie nós Vimos nisso_.;.. mas
ê claro que pode ser feita, inclusive para o próXimo
ano - é que nós teríamos em cada Secretaria
que tem esse convênio um projeto, ou seja, uma
atividade_- porque isso não_tem prazo limitado
para acabar - com um mesmo nome, aparecendo essa mesma atividade_ em quase todas_ as
Secretarias de Estado. Não vemos, assim, Dr. Josê Carlos, nenhuma dificuldade em fazer. É claro
que se isso vai significar transparência, perfeitamente entendível, __oomo o Dr. José Carlos colocou, não há por que não fazer, não há problema,
nós faremos. Não o_ ftzernos anteriormente porqUe
pensávamos que se centralgasse num único lugar, nós teríamos uma única atiVidade na lei, e
na forma proposta, nós vamos ter em, pelo menos, umas dez Secretarias, com atividades com
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O mesmo nome, ou seja, vamos criar mais nove,
o.Sr. dispõe para distribuir em investimento. Enalém das já existentes, com a mesma nomentão, a falta da complementação c!.e urbanização
clatura ení- 1O SecretariaS diferentes. É evidente ,-_de entr_equadras se deve exclusivamente à falta
que acima de tudO o PrOcesSo orÇáiii.entárió ou
de dotação orçarrieii.tárta parã atender: não há
o sistema orçamentário deve ser_ realmente dinâ- receita.
mico, atender à_s exigêricias técnicas e com o
·- Sé:rltido da daf-eza. Não temos problema nenhum
O SR. êARLOS MURILO FELÍOO DOS SANem executar l'!_ssa sugestão, perfeitamente viável, TOS- Sr. Presidente, eu queria apenas üm esdarecinlEmto. Antes de o Goverri.a4ór'Jose Aparecido
e vaffios aperfeiÇoar 6 sistema orçamentário e,
assumir o GõVéffio,··ãs dotações- orçamentárias
_n() próximo exerCício ou neste, se assim achar
eram ã.plicadas 70% no PiaMo Pil_oto e 30% nas
pOr bem a Comfs:São; podemos fazer as emendas
e distnbuir aqUeles re<:ursos que estão alocados
cidades-satélites, e agora hOuve uma inversão;
na ã.tlVidade-da_se_cr~tàna dó Governo, criando-as 30% aplicado no Plano Piloto _e_70% nas cidadessatélites, e é iss6-que dificulta aihâa rflais a aplicatodas a_s S_ecretarias; nós co~~cemos _quais
são as respOnSabilidades da contrapartida do Go- ção nas entrequadras e superquadras do Plano
Piloto.
_ Ye1nQ ~ sab.emos definir por secretaria quanto
para Cada uma delas representari8'áe5sa-respono sR. MEIRA. FILHO- Mas daí-_con<::luímos:
sa.Pilídade. Honestamente fazemos e não há proficará assim toda a vida e nunca- var~se Comple.Piema.
mentar a urbanização.
O SR. .MElRA FILHO - Não queria perder a
O SR. CARLOS MURILO FELÍCIO DOS SANoportunidade de aqui fazer um pedido diante das
TOS- Qc._atamente; isso que o Dr. Arlécio acabou
soUcitaçôes constantes que recebo através do râde falar, nós estamos, através do PAG, procurando
dio que diz respelto à complementação de deterconseguir verbas que possam complementar esminadas urbanizações em superquadras. Tenho
ses trabalhos que já foram iniciados dentro do
recebido, constantemente, através do rádio~ soliciPlano Piloto, para que possam ter um término
tações dos habitantes de Brasi1ia perguntando por
essas obras, que são es~en<::iais para a cidade.
-que o Governo do Distrito Federa:! n~o termina
O SR. ME1RA FILHO - Financiamento a Proess;;,.s urQanizações de superquadras na nossa cigramaS de Habitação Popular:
dade? O Sr. poderia dar uma resposta para nós
Para financiar programas de habitação popular
neste sentido?
com U!Jla dotação_ <:z.$ 1.000,00, na lei de 87,
foram precisos créditos, até julho, no montante
O SR. ARLÉOO ALEXANDRE GAZAL - Sr.
de Cz$ 21.491.704,00. Para 1988, está_ previsto,
Presidente, os fnvestinlentos do Governo do Disna prOPOSta, ó--valOYsimbólico de Cz$ 1.000,00.
trito Federal, esse item a que V. EX' se reporta
Pergunta: Qua1 será a política do Governo nesdiz. respeito ao nosso programa de urbanização.
te setor?
O SR.ME1RA FILHO -Obras Complementares
Quanto realmente deverá ser aplicadO já que
de Urbanização.
o valor anual é fictício?

-em

O SR. ARLÉOO ALEXANDRE GAZAL -

Im-

plantação de vias e de Obras Complementares
_de Urbanização. Na rea1klade, quando nós pegamos esses recursos de investimentos, <::orno V.
~observa, não chega a 1O% do orçamento total,
a ·preferência t~m sido dada atualmente para a.s
cidades- ~télites; em muito pouco se têm usado
recursos de urbanização no Plano Piloto. Então,
na hora da distribuição dos investimentos tem
sido prioritário para o Governo urbanizar as cidades-satélites, ga(erias de águas pluviais em cidades-satélites, e o Plano Piloto na realidade tem
· ficado com uma fatia muito pequena na distribuição desses investimentos. Entretanto, acaba·
mos de participar de um debate sobre o Programa
de Ação Governamental, o PAG, e nesse PAG
éciste uma distribuição, ou seja, um montante
res_ervado em uma quantia significativa para esses
_p_rqj~_!o~ que não estamos conseguindo custear
com re--cursos próPrioS.
Ainda hoje o Sr. Governador está em cantata
com o Ministro Aníba1 Teixeira, que deve es_tar
cn~-gãndo no Governo, para ver dentro desses
nossos projetas que não têm sido feitos por estrita
falia âe v~rba, porque não há como atender a
esta demanda crescente do Distrito Federal, ver
se conseguimos dentro do PAG recursos para
poder complementar os programas de urbanizaç?o do Plano e das cidades-satélites. Na realidade, :Sr. Presidente, não é falta de pedido da Secretarta de Viação e Obras; eles pedem, insistem,
ino:is o. qLie pedem, só o pedido da Secretaria
de Viação e Obras ultrapassa ao tota1 geral que

O SR. ARLÉOO ALEXANDRE GAZAL -

Sr.

Presidente, o va1or, permita-me, não é fictício, é
uma abertura em lei. Nós, na realidade, precisamos abrir a FUNDHAP para podermos receber
os recursos que nos vêm pelos ericargos gerais
da União, destinados ao programa de habitação,
chamado Programa Lúcio COsta ou·seja; a construção cte ãpartamentos pequenos, de moradias
pequenas para o pessoal de baixíssima renda.
Esses recursoS são alocados & nós através dos
encargos gerais da União dados pela Seplan. Então, temos que abrir sempre isso com 1 mil cruzados para podermos receber os recursos que nos
são repassados pela Seplan. Este ano, 1987, o cor·
reu isso; em 1986, também. Tem os uma abertura
de 1 mil cruzados, ou às vezes, 1O mil cruzados,
etc., que é um valor simbólico, mas que nos possibilita ter uma· abertura na Lei de Meios para a
percepção desses recursos que nos vêm da área
extermt N_o caso _específico do fundo de habitação
popular, são os recursos que vêm dos Encargos
GeraiS da Gnião"-pata~a coliStfti.ção das unidades
habitac:ionats do Projeto Lúcio Cos~.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu
Dr. José Carlos.

de

Sousa) -

O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS

- O problema, aí, rea1mente, é o dos mil cruzados, e temos plena consdêncjÇt da razão técnica
de se ter- os mil cruzados, de se abrir créditos
espedais, suplementares, etc. Mas o que se questiona, dentro do Poder Legislativo, ~- exatamente
que os -recursos são aplicados numa cidade, em
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beneficio de uma sociedade, e cujos representantes, que agora ela tem, não tomam conhecimento, quer dizer, não podem opinar. O questionamento era exatamente este: que se não fosse
wna metodologia adotada de se dotar com mil
cruzados, esses recursos teriam de vir através de
créditos especiais, e para serem alocados através
de créditos especiais, o Legislativo deveria pro-

nunciar-se sobre eles.
Então, a dúvida é realmente da validade, num

processo de abertura democrática em que o Distrito Federal agora tem representantes desse mecarüsmo. Não é da legalidade do mecanismo, evi-

dentemente. Sabemos da boa intenção do GDF,
da boa administração que ele teffi feito, etc. Mas
é da maneira de fazer-se realmente, num momento em que a sociedade deve participar, que
se fala em participação da sociedade, da participação comunitária, em que o destino da sociedade deve ser representado através do Poder Legislativo, etc, se esse mecanismo ainda deve permanecer.
A dúvida seria esta, o questionamento seria este
e, talvez, fosse o caso de se pensar maneiras de
se trazer ao Legislativo a apUcação desses recursos que vão ser distribuídos ou mesmo repassados pela União.
Sabemos, temos plena consciência, de que o
DF não pode sobreviver sem os recursos concedidos pela União, é claro. Mas que a sociedade
do DF, representada pelo Poder Legislativo, possa
opinar sobre a utlização desses recursos, a destinação, a programação, coisas desse tipo, e que
esse mecanismo adotado não permite que o Poder Legislativo faça isso. E quando digo Poder
Legislativo, volto a lembrar que esse orçamento
será executado no ano que vem, ano em que,
provavelmente, estaríamos sob a égide de uma
nova Constituição, de uma nova ordem constitucional, talvez nem tenhamos a Comissão do Distrito Federal no ano Legislativo, talvez tenhamos
um Legislativo estadual. não sabemos ainda exatamente como Vãi sair. Então, estamos falando
em relação ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo apenas, não especificamente a uma Comissão do Distrito Federal, ou a um Senador, ou
nós aqui, que temos como Diretor de Orçamento
da Subsecretaria de Orçamento do Senado, tratando de orçamento do Distrito Federal.
Quer dizer, a idéia é em tese isso, o que acho
precisa ser questionado, e que nos pare_ce a orientação dos Membros da Comissão que nos pediram para fazer esse tipo de levantamento, estudar
essas coisas, pensar sobre isso.
Acho que era apenas uma Observação a ser
feita.
O SR. MEIRA FILHO -

Como o Sr. vê, há

um desejo muito grande de agilização, de melhorar a máquina. O Si. não constata isso?
OSR.ARLÉCIOALEXANDREGAZAL-Perfei-

tamente.
O SR. MEIRA FILHO -Secretaria de SeiViços
SociaiS, Fundação do Serviço Social. Ati.vidade:
promoção, atendimento ao menor infrator, 1987,
lei: 593 mil cruzados; 1987, créditos: 446 mil cruzados. Dotação: 1 milhão e 39 mil cruzados 1988 previsto 6 milhões, 366 mil cruzados.
Houve um acréscimo de 53_0% para 1988. O
Sr., evidentemente, dirá o motivo.

A pergunta é a seguinte: na atividade de_ atendimento ao menor infrator houve um aumento
grande do realizado em 87, 1 miiMo e_ 39 mil,
para o solicitado em 1988, 6 milhões, 366 mil
cruzados, acrescendo ai em 530%. Deseja-se saber qual o motivo? Como vai se aplicar esse re·
Ct.lTSo?

o SR. ÂRltCIO ALEXANDRE GAZAL -

Utili-

zamos, Sr. Presidente, um critério na elaboração
orçamentária- esses critérios são aprovados pelo -Governador através de decreto. E dentro do
total estimado da receita nós definimos os tetas
sque cada unidade orçamentária vai ter. Então,
dizemos que de tantos milhões de cruzado_s tanto
vaj ser da Secretaria de Serviço Soda!, tanto da
Secretaria de Viação e Obras, etc. A distribuição
entre as prioridades do Governo no setor do serviço sõcial é definido pelo Secretário do Serviço
SoCial, que, pegando o montante destinado a ele,
alOCOU- mais recursos dentro de uma política definida pelo Governo de atenção ao menor. Então,
se _fr nzer o comparativo entre o que cresceu,
O atehâimento ao menor, irá ver que isso é em
detrimento ao que diminui de dotação, em relação
aos outros programas da Fundação do Serviço
Soclal. É que na polftica prioritária das Secretarias
nós não costumamos, a. não ser por uma visão
mais ampla, entrar em discussão em relação à
sua· distribuição, dos recursos, desde que essas
1:1nidades orçamentárias obedeçam a um teto pref~xado. Então, dentro da Fundação do Serviço
Soda! sabemos que a prioridade foi dada·ao menor, e o dirigente da unidade então alocou no
programa do menor um montante significativo
de mais de 500% de incremento, em detrimento,
evidentemente, a outros programas que não são
considerados tão prioritários - essa é a área que
a ser atacada, com mais ênfase- e dentro dessa
distribuição de recursos eles não ultrapassaram
aquele teto preestabelecido pelo Governo. A distribuição é feita de acordo com as prioridades internas de cada Secretaria. Nós só queremos é que
essas prioridades não ultrapassem ao teto predetermninado para esses_ órgãos.

v.

O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS

-Essa questão, na realidade, n.ão é uma questão,
uma pergunta propriamente dita, o que se interessava realmente é votar àquela filosofia inicial. No
momento em que o_ Legislativo deve participar
dos destinos e congestionar, vamos dizer assjm,
os recursos da sociedade, em nome da sociedade,
inclusive para dar respaldo ao próprio poder administrativo, ao Poder Executivo, ao poder político,
se as informações que dizem respeito a um exem~
pio como esse que foi trazido, com alguns outros
gue não vão aparecer, em que programações,
projetas eles mudam significativamente de um
exer<:fcio par~ o outro sem que ao Legislativo
venham essas informações; que eles digam por
que foi mudado~ Mais os resultados que se esperam alcançar para que esse Legislativo também
ajude a opinar sobre se aquela é, realmente, a
melhor política, dentro daqueJa idéia, pois várias
cabeças, vão pensar e, às vezes, pode trazer uma
contribuição efetiva para a decisão do Poder Executivo, o administrador.
-=-Na _realidade, a questão que foi trazida agora
foi um exemplo de lotações q~.Je são aumentadas,
e que o Legislativo não toma o conhecimento
do que se espera faz.er, de como será executado;
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se aqueJa maneira será a melhor, -realmente, se
quais dentro do que se espera fazêr, de como
será executado, se_aquela maneira de executar
é a ritellior reBJmerite, quais os resultados que
se espera com aquelas dotações, com aqueJe novo programa etc. Então, nos parece exatamente
que é através da discussão da Lei de Meios, e
por isso ê que ela existe, inclusive em Legislativo
ela surgiu e)Catamente da administração dos recursos públicos, quer dizer, o Poder Legislativo
é que surgiu embrionariamente, exatamente das
decisões em relação à alocação de recursos, como na Inglaterra, de João Sem Terra, aquele negócio todo que conhecemos muito bem. Deve
vir, nós entendemos, ao Legislativo, exatamente
essas informações, _quer dizer, as prioridades, como fazê-las, é função evidentemente do Executivo. .Mas os resuhados devem ser cobrados pelo
poder p:Jiítico. Isso aqui foi um exemplo, ainda
vão aparecer aJguns outros exatamente neste sentido, de como a peça orçamentária não traz., hoje
em dia, informações que permitam ao Legislativo
conhecê-la melhor. Q que nós estamos pensando, aqui, é exatamente na nova manefra de encarar o orçamento público. Acho que este debate,
nesta oportunidade, em síntese, se resume nisso.
Está na hora de se começar a saber quais as
pessoas envolvidas no processo e isso já tem sido
feito, sabemos inclusive, a contribuição que o Dr.
Arlédotem dado, o Dr. Falcão, com as suas idéias
pessoais, em relação a Isso, inclusive, mas está
na hora de começarmos a implementar essas
atividades.
O SR. MEIRAALHO- Voltamos à implantação
de vias e obras complementares de urbanização.
O projeto de implantação de vias e obras complementares de urbanização do Distrito Federal,
com a dotação inicial de 1 mil cruzados, foi suplementado em 193 milhões, 231 mil e 385 cruzados, até julho passado próximo. E, para 1988,
está proposta a quantia de 2 mil cruzados.
A pergunta vai assim: qual a política do Governo
para este setor?
Quanto será _aplicado, realmente, se o valor pro~
posto se - _eu não quero voltar àquela palavra
que o Sr. rião gostou, de fictído ...

-

O SR. JOSÉ CARLOS .ALVES DOS SANTOS
O fictício aí não é no sentido pejorativo, o

fictício é no sentido, talvez, factível. Quer dizer,
que com 1 mil cruzados não se fariam várias
coisas. Então, fictício era nesse sentido, no sentido
de simbólico.
OSR. ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL -Ares-

posta aí presente, eu acho que ela já foi entrando
numa vala comum...
O SR. MEIRA ALHO ~ Exatamente.
O SR. ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL- ... ou

seja, é uma resposta que nós vamos sempre repe~
tindo, porque, também, a implantação de vias e
obras complementares de urbanização é um projeto da Secretaria de Viação e Obras, que rece!Je
recursos externos dos aglomerados urbanos. Ela
tanto recebe recursos do MDU como recebe re- .
cursos do BID, através de uma operação de crédito. Então, nós poderíamos responder ao Senhor
quanto é que vem para b próximo exercía'O, porque esse convênio é editado a cada ano. Agora,
a razão de abertura é aquela mesma, ou seja,
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temos um projeto na lei que possa receber os

i;fttão, hoje, o sistema funciona desta forma:
a ~ada quilómetro que a_s empresas rodam nós
temOS que pá"Qãr um "X' e toda a passagem paga
pelo usuário entra como receita do governo.
CkOrre;-~,que-a diferença hoje entre o que
nós pãgãinos às empreSas e o que o usuário
paga de passagem está muito defasado. Em 12
dejunho nós tínhamos um_ decreto_ pronto de·
aumento da tarifa. Com o Plano Bresser essa tarifa
ficou confÍelada naqueles valores e só foi majo~da a partir do período de flexibiliz~ção e, aSsim
me5mo, em 1 cruzado por mês, e finalmente agora, excepcionalmente, o Ministério da Fazenda au.torizou 2 cruzados.
Entao, _isto fez com que a diferença entre Õ
qu~ nós e~os pagando de custo-km às empresas para o custo da passagem, o subsídi.o do
Governo, que nunca deveria ultrapassar a 20%
do sistema, hoje, Senador, está além dos 50%.
lstptomQY-se insuportável aos cofres do Governo
do Distrito Federal. Então, nós estamos com um
prOblema muito sério, estamos tentando junto ao
Mini_stério da Fazenda C<?.m que eles liberem .o
c;_usto da passagem, porque, a continuar esse subsídio que_ hoje, por mês, está a mais de 100 miIQ~es, é insuportável. O Governo não tem como
b---ª-ncar isto.
E como é que isto chegou a esse ponto. Chegou no momento em que nós íamos aumen~r
a tarifa para poder equilibrar o sistema, já que
o custo-km tinha sido aumentado, veio o Plano
Bresser no dia 12 e congelou as tarifas. Então,
daí para cá hoUve um desequilíbrio nesse subsl4i_o._
' Estamos tentando, junto ao Ministro da F'azen,da, aumentar o valor dessa passagem, para poder.mos equilibrar o sistema de novo, de forma_ que
•o Governo não vá subsidiar mafs de 50%, isto
lé insuportável. Mais de 100 milhões/mês só para
subsídio é muito para a carga do Governo.
Nós queríamos, então, que esse equilíbrio voltasse_ a _ser._ no máximo, 20%.
Quanto a acabar com o subsídio, considero
ser uma política que o Governo não pensa nela.
O subsidio vai continuar. Mas o que estamos tentando aproximar, nobre Senador, é exatamente
ésSeft'IOhtante do subsídio, que hoje, de nenhuma·
forma_ deveria estar a mais de 20 inilhõeslmês.
Infelizmente, devido a esse congelamento da tarifa
e ao· cilsto do quilômetro, que chegou a ser aumentado, a diferença já está a mais de 100 mi-- lhões de cruzados.
+~ Por que para o ano que vern aparecem somente
sessenta e poucos milhões de cruzados? As despesas correntes, o subsídio ao transporte coletivo
é:· Classificável na rubrica d.e outras despesas Cor. rentes. Houve um critério estabelecido para se
projetar as outras despesas em 1988, que seriam
170% sobre os valores apurados no balanço de
1986, considerando 100% em 1987 e mais 70%
em 1988. Esse valor foi conseguído aplicando-se
esse percentu_al sobre o valor destinado ao subsídio em 1987.
·
t evidente que, se estamos hoje, a mã.is de
100 milhões de c::ruzados, esses sessenta e pouc::os milhões não darão para cobrir nem um mês
do subsídio, mas esperamos que, até o final deste
ano, consigamos duas coisas: primeiro: recursos
para cobrir esse montante que estamos devendo
ao caixa único, porque ele chegou a um ponto
em qoeas -empres-a-s estão recebendo as notas
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recursos do AGLUB e do MO<.L através de crédito

suplementar e não de crédito especial, como o
Dr. José Carlos frisou muito bem. ~ora; realmen~
te, pode-se, aí, dizer que nessa lei não está transparente. Quer dizer, se pudéssemos interpretar assim; o porquê não está ai dentro desse projeto
de recursos externos que virão, do MDU etc.? O

que ocorre é que nós não saberíamos çomo classificar essa receita porque isso aqui seria uma
despesa, tantos milhões, tanto do MDU, coisa dentro do projeto, A isso .deveria corresponder uma

receita. Seria receita de convênio se nós tivéssemos o convênio assinado. Ocorre que o convênio
do MDU, como a dotação deles, tambêm é anual,
eles só o fazem quando o orçainetito deles está
em plena execução. Então, sabemos que ele é
editado a cada ano, agora, ele s6 é aditado depois
que o MOO tem a sua Lei de Meios aprovada.
Ou seja, lei da União, em que aloca ao MDU o
montante "x". Aí é que ele vai fazer os cgnvêntos
com os Estados. Então, o-prOblema nosso, de
manter isso, é que nós não teríamos um() cla~sifi
cação da receita que pudéssemos incluir esses
recursos. Tanto a operação de crédito do BID,
que é feita através do MDU, ela nã_o__ é feita diretamente conosco, nós não teriam os a fonte Pareceita para corresponder a essa despesa. Por isso,
esses projetas, Sr. Senador, V. Ex' vai ver. ainda
mais à frente, a Secretài'ia de SelViços Públicos
também vai ter diversos desses projetas ou mais
de um deles incluídos com esse_valor simbólico
de abertura Agora, a razão é sempre esta. É para
poder receber os recursos externos.
O SR. MEIRA FlLiiO - Voltamos à Secretaria
de Serviços Públicos. Subsídio ao tranSporte coletive. 1987, Lei, 37 milhões e 56 mil cruzados.
Crédito: 11S milhões e SOO mil cruzados até
31-7-87; dotações: 152 milhões, 556 mil cruz~-
dos. 1988, Projeto de Lei, 62 milhões, 996 niil
cruzados.
Em função do que foi realizado em 87, 400%
acima do solicJ~ctQ na lei, a previsão de gastos
para 88, acrescida somente de 70%, está subestimando os valores ou se vai adotar urna política
de corte aos subsídios.
O subsídio do transporte coletivo ·beneficia em
sua maioria a população de menor poder aquisitivo. Os valores constantes da Lei Orçamentária
de 137, 37 milhões, 56 -mil cruzados, não foram
suficientes e no corrente ano já foram implementados mais 115 milhões e SOO mil cruzados. A
previsão para 1988 é de 62 milhões, 966 mil,_
correspondendo ap~nas a 41,3% da lei, mais crédito do corrente ano.
A questão se prende ao seguinte: o Governo
do Distrito Federal está pretendendo diminuir ou
cortar os subsídios do transporte coletivo? Ou
as empresas interessadas ou o próprio Governo
desenvolveram programas de racionalização funcional e administrativa de forma a reduzir os custos em b~_nefício de toda_ª---ª!)ciedade?

O SR ARLÉCIO ALEXANDRE GAZA!.. - Sr.
Presidente, o problema do subsídio no Governo
do Distrito Federal nasceu através de uma lei,
mas que visava sempre manter um equilíbrio entre aquilo que nós arrecadamos, ou seja, a receita
do Estado traduzida pelas passagens pagas pelos
usuários dos transportes coletivos e o que nós
pagamos à empresa no custo·krn.
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para cobrar ao caixa único e cheg~ lá ele nã?
tem recursos, o subsídio est.â muil;q alto. Assim,
estamos tentando, primeiro, conseguir os re~
sos através de crédito suplementar, para cobrir
essa diferenÇa, e que o St: Ministro· da Fazend~
nos llbere, a partir de janeiro, a tarifa, de maneira
que o subsídio do Governo fique somente até
20% do sistema.
O SR MEIRA FILHO- Tenho visto istO como
um sinal, até certo ponto, perigosO, entre a sacie·
dade, a comunidade brasiliense, a empresa e o
Governo.
A continuar do jeito que vai, chegar-se-â a wna
situação completamente insustentável,- o Sr. não
açha?
OSR ARLÉQO ALEXANDRE GAZAL-Acho.
E creio que temos que buscar, Sr. Senador, esse
equilíbrio, que não temos hoje, ou seja, o subsídio
ao transporte coletivo deve prosseguir, porqUe issovem beneficiar, realmente, o tisuá"rio de baixís-sima renda. O subsídio se ap_lica mais a esse ·pes~'
soai das linhas de ligação, àquelas que fazem
o trajeto das cidades-satélites para o Piano Piloto.
Ocorre, hoje, que vem o rodoviário_. por eXemplo, e pede um aumento salarial. O aumento sala..
rial dado ao rodoviário implica em auinento na
planilha de custo do custo-quilômetro. Assim,_ se
aumenta o custo-ql:lllômetro das empresas e a
passagem não pode aumentar mãiS·ao-que-um_
cruzado, o subsídio cresce cada vez mais.
- Na verdade, precisaríamos buscar aquilo que
tínhamos antes, esse equilíbrio que hoje não está
havendo e deixando o Governo em s~uação d~cil.
- O subsidio, a nível de ensaio, que fiZemos, que
comporta ao Governo-pagar, não põde atingir
a 20% total do. sistema: Hoje, a. mais de 50%,
ele é ínsuportável.
-O SR. CARLOS MURILO FEÚQO DOS SANTOS -Sr. Presidente, apenas· um esclarecimento. Sou um pouco responsável por esse problema
de subsídio, porque eu era Secretário de Serviços
Públicos quando se criou o caixa único.
Assim, quero apenas esclarecer rapidamente,
porque, se não tivéssemos ·criado o caixa único,
por exemplo, àquela época, sabem ·os Srs. que
as empresas eram donas das linhas, e não tín.ha~
mos como subsidiar as empresas particulares.
Desta forma, precisávamos que o Oovemo _or~
ganizasse uma forma de gerir o transporte coletivo
de Brasí1ia, pãrá que ele pudesse receber o subsidio. E o subsídio foi o quê? Radocinamos da
seguinte maneira: como o antigo TRU e lPVA passaram a Ser 'do GDF, pensamos em tirar uma
parte dO IPVA, exatamente para que· quem tem
carro subsidiar quem não os tem, que é exatamente a população de baixa renda.
Com isto, à época, o Dr. Arléclo Alexandre Gaza!
deixou fiem -claro, havia um equilíbrio, porque
o subsidio na minha época chegou a mais ou
menos 30%, ná iriáximo, entre 20 e 30%. Até
aí o Governo podia perfeitamente resistir. Depois
disso, com esse problema do congelamento, houve esse desequilíbrio muito grande que o Dr. Arlécio deixou bem claro. Mas advogo uma tese diferente. Tenho falado diversas vezes, inc\\Jsive, com
o pessoal da~Seplan, Porque Brasilia é uma cidade
atípica, poÍ"que todos sabemos que o problema
de transportes em Brasília é inteiramente atípico
de todas as outras cidades do Brasil. Sabemos ..
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que todas as Capitais têm os metrôs hoje, que
da Educação, 46.001, -Fundação Educacional do
são praticamente subsídiados pelo Governo. EnDistrito federaJ, o projeto 46.001 - construção,
tão, é natural que o Governo Federal subsidie
reparo e adaptação de prédios escolares de 19 mais o transporte de Brasília, dê mais dinheiro
grau recebeu em 87, 12 milhões e 11 OmU cruzados
para subsidiar a passagem do trabalhador de baie mais uma implementação de 100 milhões, 218
xa renda. Eu defendo esta tese.
mil e_66$ cruzados, res~do ~m 12 milhQes, 328
Estamos nessa luta com o Governo, porque
niii; 668 cruzados até 1987. Para 1988 está prevista
ele não quer aumentar o subsídio. A medida em
uma dotação de 30 milhões, 366 mil cruzados.
que não aumenta o subsídio, o Governo do Distrito Federal não consegue manter. Então, tem
Pergunta-se: como prétende o Governo cumque aumentar demais a passagem. Se não houprir o preceito constitucional que obriga o Estado
vesse o caixa um e não houvesse o subsídio, a
a atender às crianças na faixa etária de 7 a 14
~q_&?
-passagem em Brasília, hoje, estaria custando mais
de 20 cruzados, de 22 a 23 cruzados uma passaVou complementar. Só gostaria que o Senhor
gem. Quer dizer, o trabalhador de baixa renda
tivesse aquela santa paciência de me ouvir.
estava gastando, praticamente, 50% do salário
Que estratégias o Governo adotará para realizar
mínimo dele em transporte. Isso é um absurdo.
a-meta prevista no Plano de Educação do Distrito
Então, teríamos que lutar Por isso. É um problema
Federal, program !V, da universalização do ensino
de ordem social. Nós continuamos lutando para
e assim ampliar a oferta das oportunidades educaque o Governo, de duas uma, eJe tem que aumendanais?
tar esse subsídio, porque o GDF sozinho não consegue. São estes esclarecimentos que queira dar.
Co_mo poderá o sistema eduducacionaJ do Dfs0 SR. MEIRA ALHO -Mas agora com a obribito FederaJ viabilizar a extinçãO das escolas que
gatoriedade do vale-transporte a situação vem~se
funcionam em três e quatro turnos, sem construir
aliviar um pouco.
__novas salas de aula?
_--= -._P:elo menos 60 unidades de ensino do sistema
O SR CALRLOS MURILd Faldó DOS SAN-- educacional do Distrito Federal, composto de 432
TOS -O vaie-transporte alivia, um pouco. Alivia
escolas, aproximadamente, correm o risco de s_er
um pouco, não há dúvida alguma.
interdita9as, segundo jnformações do próprio Go~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa) Vémo dO Distrito Federal, e com que recursos
Dr. José Carlos, está satisfeito?
as escoJas serão recuperadas?
__ ~Por que uma redução de 81 milhões, 962 mil,
O SR. JOSÉ CARLOS ALVES_ DOS SANTOS
66_8 Cruzados em relação à dotação ao mês de
-Estou. É que me despertou uma curiosidade, julho de_19B7? Tal previsão será suficiente para
uma observação que o Dr. Ariécio fez, em termos
o programa para 1988?
de cwiosidade, que vale a pena esclarecer. Ele
Se assim for, imagina~se que a rede pública
de esGOias.está em excelentes condições, contradisse, se não me engano, nas outras despesas
correntes se estiinou até o limite de 170% sobre
riarido informações que têrri chegado até esta
o valor do balanço de I 986, considerando 100%
Comissão.
para 87 e 70% para 1988. Isso não significaria
0 SR. ARLÉOO ALEXANDRE G!\ZAL _ As
uma estimativa inflacionária de 100%?
informações que têm chegado à Comissão, na
realidade, são as re<Jis. As esc-olas estão em precá~
O SR. CARLOS M<JRILO fEÚClO DOS
rias condições de fUncionamento, algumas para
TOS- De 70 e 100%.
serem interditadas, falta tudo, falta equipamento,
O SR. JOSÉ CARLOS ALvE:s DOS SANTOS
falta banheiro em condições, enfim, falta tudo nas
-Setenta e cem, neste sentido? Foram parâme.escoras, falta funcionário, falta merendeira. Agora,
tros que o GDF trabalhou? Esses 70% da inflação
como enfrentar o problema com os recursos disde 87 e ...
poníveis no Governo? Sr. Senador, é impraticável,
não há como atender. S6 em 1987, para o segunO SR. CARLOS M<JRILO FEÚClO DOS SANdo semestre, a Fundação, essa entidade superviTOS- E 100% em 88.
-sionada da Secretaria de Educação é a Fundação
O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS
Educacional, é quem exe:cuta a política educa- E 100% em 88.
cional.
Na verdade, só para esse exercício, no segundo
O SR. MEIRA ALHO - Agora vamOs a um
s_emestre, a Fundação Educacional nos solicitou
assunto que o nosso querido Senador Pompeu
400 milhões de cruzados, exclusivamente para
de Souza que, neste momento, preside a reunião,
reforma das escolas, que não são todas. E o go•
domína completamente: educação. Secretaria de
vemo não teve outra alternativa a não ser ir à
EducaÇão, entidade supervisionada.
Seplan solicitar crédito adicional, ir ao Ministério
O Plano Quadrienal de Educação para 78190
da Educação solicitar uma reestimativa do ~alário
e o Plano Anual da Secretaria de Educação para
educação e voltar ao Ministério da Educação para
I 988 apontam como fatores inibidores de suas
pedir recursos do salário-educação, quota federal.
ações, entre outros, os seguintes aspectos: deDesses entendimentos todos que mantivemos,
manda escolar em níveis acima do previsto e conconseguimo~ alguma coisa, ou seja, conseguidições materiais precárias de trabalho do profismos com que o Ministério da Educação nos assesional em educação.
gurasse recursos para substituir todas as escolas
O mesmo Plano preconiza, no seu programa,
que são verdadeiros fomos, que são atentados
a universalização do ensino através da ampliação,
contra a salubridade do aJunos, aquilo é uma
manutenção, reforma da rede fisica, expansão de
churrasquelra, Sr. Senador, para o aluno. Ninmatrículas e ampliação de oportunidades educacionais. Na entidade supervisionada da Secretaria guém agüenta ficar ali dentro. Não serve nem
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mesmo para um meio turno de ãUia, porque,
quando a pessoa ingressa naquelas escolas, não
consegue fiCar ali dentro. A sala de aula é um

contéOner.
~ OSR.ARLÉOOALEXANDREGAZAL-Entáo,

dessas tratativas, já conseguimos recursos para
substítuir todas essas escolas de lata, restando
agora, saber o que fazer com elas.
Quanto à parte da refonnulação de escolas e
construção de novas .salas de aula, não fomQs
felizes num entendimento que mantivemos com
o_Min_istério da Educação, ou seja, não havia recursos disponíveis para isso. Já se_ havia dado,
também, a substituição de todas as escolas de
lata.
Qual a saída? Estamos tentando, agora, através
do PAG, obter recursos-suplementares para esses
investimentos. A saída, Sr. Senador, é conseguir
recursos, ou crédito suplementar da União, que
também não te da grande possibilidade de_ atendimento. Sabemos a situação por que passa, hoje,
o Governo Federal. Mas, dentro do PAG, Surgiu
a grande esperança de se _obter recursos complementares, para poder fazer frente a essas necessidades do sistema educacionaL Não vamos con~
testar nada, absolutamente, do que foi colocado
aí, porque tudo o que está no questionário é uma
pura realidade.
O valor, para o ano que vem, atinge as metas,
OlJ seja, atinge aquilo que o Governo pretende
fazer? Não. Apenas é um montante que vem, no
Fundo de Participação de Municípios, obrigando
esse montante a usar_o recurso dentro das despesas de capital, no setor de educação. Isso é, puramente, obediência a preceito-legal. Contudo, o
que está alocado para o exercido não atende,
absolutamente, às demandas do sistema educacional. Tem os que Obter créditos suplementares,
até mesmo para pagar pessoal, a fim de conseguirmos mais professores,- pois o número eXistente não vai atender àquela obrigação constitucional de darmos ensino gratuito a pessoas colocadas na faixa etária de 7 a 14 anos. As despesas
de custeio vêm sendo resolvidas através de crédito
suplementar dado pela União.
No tocante a investimento de construção· de
sala, de novas escolas, de amp_liaç~o de salas
de auJa e reformas, estamos tentando obter recur~
so através do Programa de Ação Govemam~ental,
no setor educação.
O SR. MEIRA FILHO -Se todos esses fatores
endividadores são reais, pergunta-se: Por que a
redução de 81 milhões, 962 mil, 6Õ8? Qual a
política? O Plano Educacional será cumprido?
Qual a expectativa do recurso complementar?

OSR.JOSÉCARLOSALVESOOSSÀNTOS0 Plano Educadón:a{ será cumprido. Acredito
que, sem se obter os recursos complementares,
não será cumprido. Esta é quase uma afirlnativa.
No entanto, as expectativas do crédito suplementar não são enormes. Acreditamos firmemente
que o Governo Con·sfga essas suplementações
através do PAG e dos recursos transferidos da
União. Acreditamos, piamente, que vá acoJJtecer.
Se não aconteCer;-éVidEmtemente, o PlanO Educadoital não será cumprido.
O SR: MEIRA Fiu--ió ::_Há uma preocupação
muito grande, pelo que senti, inclusive do corpo
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de assessores do Senado, quanto à questão das
verbas suplementares.

sa., porque é constrangedor se c::hegar ~ essa realidade. Evidentemente que não vamos sair daqui
desanimados nem desolados; haveremos de buscar soluções para um problema que atinge em
cheio a sociedade na qual vivem?S.

OSRJOSÉCARLOSALVESDOSSANTOS-

Senador Meira Filho, a nossa preoc_upação é exa~
tamente esta.
O Dr. ArlécloAlexandre Gazal citou um exemplo
que, acho, serve para caracterizar muito bem co--

mo o nosso sistema está arcaico, dentro de uma
filosofia de sistema, e como estamos tratari.do

as relações, dentro de um caráter didático, quan~
do caracteriza que determinados investimentos
foram feitos de maneira inadequada. Isso serve

para ilustrar, apenas, que essas dec!isões relativas

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -

Meu c::ai6 companheiro Senador Meira Filho, neste IT)Qmento invertemos os papéis, V. Ex" na bancada, e eu, eventualmente, na Presidência, a seu
pedido. Estava esperando justamente que terminasse a sua argUição para, no fim, antes de devolver de direito a Presidência, fazer algumas considerações gerais sobre os nossos trabalhos- de hOje.
O SR MEIRA FILHO- V. Ex' então deixaria
p"ãra -aepois?

Novembro de 1967
debate do Congresso, ser aprovado pelo Congresso. Mas, nesse caso, o Dr. J\rlécio Qazal ~stf]: dãien.do que o a~ordo já existe e já há recursÇJs pre\1stos. Se já há recursos previstos,_ no nosso enteil·
der, já deveriam estar a]ocados transparenteriiin~
te ao orçáínento e nãp .haveria mais necessidade
de Suplemerit.ação. Eles poderiam estar alocadOs-realmente, especificamente no projeto.
0 SR ARLÉOO ALEXANDRE GAiA!.- Em
termos de acordos intemaciOnãi~; nós só raremos
constar quando eles já têm assin~tura do nosSo
agente financeiro, que é o 13RB. Para o cáso _do
franco francês,_n6Sjá temos a aUtoriz.ação leglsla~
tiva, a resolução do Senaâo. A contrapartida já
está assegurada nesse acordo, na contrapartida
do Governo. Entretanto, a-coritr_ató com ó BRB
não foi firmado: COnseqü:enterrient~, não nos pos·
sibilita alocar diretamente sem que tenhamos esse documento confinnado.

a esses investimentos - escoeas que não funcionam, tipos de construção que o Sr. Presidente
caracterizou como container e que não seriam
apropriadas ao nosso clima, à nossa sociedade,
.O SR. PRESIDENTJ:: (Pompeu de Sousa) às crianças, aos objetivos 'que deveria atingir - L>eixaríamos para depois. Muito bem.
foram tomadas em u_ma época em que o Poder
O SR. MEIRA FILHO - Agora vamos à SecreLegislativo não participava das decisões políticas,
O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS
taria de Saúde,. entidades supervisionadas, Fundadas decisões adminlstrativas.
ção Hospitalar do Distrho Federal, eqWpamentos - Então, foí uma questão de iriterpretaçãÕ, ·de
Quando, ainda num dabate didático, trazemos' - e'reequipamentos das unidades da Fundação.
entendimento, quando v. s~ disse que os acordos
a idéia e marcamos a nossa opinião de que essas
já estavam efetivados, Eu. t!J1h?t e_f!~ndido que
Com o montante de mil cruzados da lei de
questões devem ser as mals transparentes possíeles já estavam uitimaçfqs. _ .
1987 _-não_ vamos discutir mais essa questão
veis ao Legislativo é porque aqui é o fórum em
dos-mil çnu;ado~ -. a Fundação Hospitalar já
O SR ARLÉOO ALEXANDRE <lAZAL -Teque todas essas decisões tomar-se-ão transpafoi contemplada com o crédito de Cf$
mos a autori~ção legislativa.
rentes à socie_dade e a sociedade poderá Vir deba70.468.000,00, nesse projetO, perfazendo uma
tê--las. É muito mais fácil a imprensa torriar conheO SR. MEJRA FILHO- Tomando conhecimendotação, até julho do corrente ano, de Cr$
cimento das coisas que irão acontecer, da prograto desses números,. fui fazer uma visiú(a.o HqsPital
70.469.158.00.
mação etc~já que a Casa é uma casa democrática.
de Base, o que quer dizer à direção da FW~~ção
Na proposta para 1988 está estipulado o valor
Então, neste sentido- não estou dizendo que
Hospitalar, praticamente. Cheguei lá sem avisar.
de mil cruzados. A questão se prende ao seguinte:
com certeza acontec:~a isso - ,mas no momento
Fui rTn.iíto bem recebído pelo Dr. Edrno, Que é
por que dotar a Fundação Hospitalar do Distrito
que se estabelecesse que um determinado órgão
o_ Diretor. Procurei, na visita que fiZ ao Hospital,
Federal, neste projeto orçamentário de 1988, Com
público_ iria fazer determinado investimento de
me assenhOrear da situação. Afm.al de c_onta?, eu·
valor simbólico de mil cruzadas- aqui, sem queconstrução de determinadas obras etc, fosse trazifui efeito nesta cidade para partic::ípar ativamente,
rer, entramos na questão dos mil cruzados da a discussão disso, como vai ser feita., como
oU, pelo menos, cuidar de me aproximar das solu~
já que uma das grandes deficiências dos hospitais
. será, enfm, que fosse trazido à discussão do Leções dos nossos problemas. Lá me ~rreceréUTI
da rede é exatamente a falta de equipamentos
gislativo e, taivez, esses inconveníentes iniciais pudados fornecidos por eles com r:elação às necessipara melhor atender à comunidade? Em que tipo
dessem ter sido evita_dos'-Ent.&o,_Qor isso que voldades; necessidades, diga-se de passagem, que
de planejamento foi baseado esse projeto? Qual
tamos a defender aqui que, quanto menos as
são prioritárias. Material de consumo. Em I 988,
o equipamento que será adquirido com um valor
a rede precisa de dois bilhões e _novecentos e
decisões passam pelo Poder Legislativo, são mais
nominal irrisório desses?
passiveis de terem erros lapsos e enganos desse
quarenta e quatro milhões. Já existem quinhentos
tipo.
O SR ARLÉOO ALEXANDRE GAZAL - Aí
e cinqüenta e três milhõe_s. V. S• comprova essa
esse recurso; que serve- apenas, como se tem necessidacJ.e e esse crédito já existente?· ___ Quando nos preocupamos com a suplementaçáo, suplementações autorizadas anteriormente dito reiteradamente, para abertura do projeto vai
OSR.ARLÉCIOALEXANDRE~-Perfei
pelo Poder Legislativo, perfeitamente legais den- -receber os recursos do acordo com o governo
tamente!
38
milhões
de
francos
franceses,
que
francês,
de
tro da praxe orçamentária, da praxe legal, da praxe
O SR MEIRA FILHO - Em. Equipamentos e .
const,itucional de hoje em dia, elas trazem um firmamos Com esse governo. Esse acordo prevê
MateriaLPerm<roente, em 1988, a rede como um
grande incoveniente, de afastar o Legisfativo e, qtie parte dos equipamentos, ou seja, aqueles que
todo precisaria de 3 bilhões e 720 milhões. V.
portanto, a sociedade, d_essas decisões. Então, têm similar _nacional, vem (j.o govef!1o francês o
s• confirma?
o-que se espera é exatamente isso. O que nós pt6prio equipamento. Uma outra metade entra
-lemos--procurado -debater -- e essas qu@stões _<rtl:~y!!:s__ q~ _r~lJ~~s·--~~a que o governo compre
_ QSR.ARLÉQO~_(iAZAL -Contêm sido levantadas, porque nós temos tentado os equipamentos no mercado interno. Então,
firmo.
mais
uma
vez
esse
pi'ojeto
se
destina
a
receber
conversar, quando digo n6s, não a nossa pessoa,
O SR. MEIRA fllliO - O Hospital de Base
95
recursos
do
acordo
como
franco
francês.
Com
mas todos os 6rgão envolvidos no sistema ,e tem havido um debate :grande entre o Executivo esses -mil cruzados, não se pode adquirir nada, . preCiSa, pãra.1988, de_ 2_ milhões, 839 ri1il e 300
OTN, que depois trocadas em míúdq, deu a signie o Legislativo sobre isso, exatamente para marc::ar nem Um blstiui. É apenas a abertwa para receber
-ficativa importânCia de 1 bilhã_o, J96-rflilhões, 935
essa posjção, que nós somos radicalmente a favor ~'o· acordo.
de. que devem vir ao LegisJativo e o problerTia
-OSR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS _mil e 600 cruzados. 6tê o morriento, essaS verbas
das dotações suplementares é exatamente esse: :_ Ehlão, esse acordo já exi$te e os recursos já _o.ão estão asseguradas. A sitL~aç~o ~e~?
que elas não passam pelo Legislativo e o Legis- estão garantidos? Eu pergunto. Se o acordo já
O SR.ARLÉOO ALEXANDRE GAZAL- É esta.
lativO não toma conhecimento espedfico e pode- existe e já há recursos garantidos, por que esse_s
Não estão asseguradas e nós-_nào nos arriscamos
rão, às vezes, por lapso ou outras questões, ser recursos não entraram na programação do GDF
a dizer que vamos COfl.S.tgui-las. Luta_remos para
tomadas decisões erraQ.a_s.., Então, _o processo, ne- -e nao foram alocados transparentemente? Quanisso!
cessariamente, deveria ter a participação do Le- do _se tem aquela hipótese em que não se sabe
Aí faltou a situação de 1987, em que a reforma
gislativo, inc::lusive para aprová~la, coonestá~la etc. -exatamente os termos dos convênios que vão ser
do Hospital de .Base já recebeu cré4tto especial
da ordem de 160 milhões _de_g-uz__a_do_s. Na realidaO SR MEIRA ALHO- O conhecimento dessa feitos, dos acordos que vão ser feitos etc., no
de, V. EX' sabe que, quando o prédio é um pouco
realidade orçamentária, para nós que fomos elei~ meu ponto de vista, dá para entender, apesar de
antigo, se se rnex.e numa coisa, vê-se a necestos, deve-nos condicionar _a _uma_ preocupação não concordar muito, a metodologia adotada de
sidade de- mexer em outras. Se_ Se mexe no encaconstante até de ouvir o Seriadcir Pompeu de Sou- -se evitar o, crédito especiaJ, que deverra vir ao
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namento, se vê que a tubu1açãotoda está comprometida. Depois de se conseguir o que pensávamos fosse o necessário para o Hospital de Base,
ou seja, 11 Omilhões e mais 50, recebemos, agora,
uma solicitação de crédito adicional de mais de
325 milhões só para este ano, para a reforma
do Hospital de Base. Então, as necessidades, Sr.
Presidente, nós conhecemos. Ocorre que o Governo do Distrito Federal, a exemplo do que ocorre em outros Estados, e na própria União, se defronta com problemas serüssimos porque não
tem receita para fazer frente a essas necessidades.
Então, recorremos a um financiamento pelo FAS,
a um crédito pela União, entrando agora no setor
saúde também, a exemplo de que fizemos na
educação, através do PAG, que nos apresentou
como uma esperança de se obter recursos pelo
menos para reprimir um pouco, para evitarmos
um pouco essa compressão terrível que vem para
cima do Governo do Distrito Federal, num momento em que aqui se abrigam as autoridades
do País, e que um problema qualquer ocorrido,
aqui, no Distrito Federal, em Brasília, tem uma
repercussão nacional e internacional. Conhecendo esses dados que_ V. Ex' trouxe, são todos reai$,
e esses nl1meros estão orçados a preços de agora,
~ evidente que a tendência é aumentar, infelizmente, mesmo conhecendo todas essas necessidades, nós ficamos atados na solução porque
nio temos como atender a isso através de recursos próprios.
Estamos lutando na área externa; estamos tentancbfinanciamentos externos; estamos tentando
créditos suplementares e estamos tentando, através do PAG; no PAG está resJdindo a grande esperança do Governo em obter recursos para essas
necessidades.

Imposto Sobre o Transporte Rodoviãrio, que é
o recurso alocado no DF; por isso que ele é menor
no ano que vem, do que no final deste ano.
O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS

- A dúvida <iue teríamos é que, na realidade,
quando pensamos. imaginamos, o orçamento de
uma ~ntidade desse tipo do DER, não estamos
pensando só na sua receita vinculada ao imposto,
mas sim a sua despesa, as suas necessidades,
e a sua programação básica, e causa estranheza
que s·e já se sabe que o valor vai ser subestimado,
que a estimativa tenha a inflação para o outro
ano de 80 a 100%, mais ou menos, em que ela
estaria abaixo da outra, então, talvez fosse mais
claro, mais evidente, já se alocar, ou descrever
a programação real que a entidade deveria ter,
com os gastos que ela vai ter. Já se sabendo
que ela é subestimada, então já se poderia fazer
uma estimativa um pouco mais correta em rela·
ção a isso. Mas aí já é uma questão de metodologia e nós já estamos voltando mais ou menos
ao mesmo assunto, mas a dúvida era em relação
a isso; desses recursos que são e que se sabe
que vãO ser necessariamente maiores, e que vêm
abaixo da dotação. Quer dizer, temos exatamente
que encontrar um mecanismo e digo nós porque
são todos os técnicos envolvjdos na área de orçamentação, para sanar essas coisas, de forma que
o orÇamento realmente seja uma peça executada
e transparente, que mostre exatamente como vai
ser a ação pública e que seja uma peça para
ser executada e não para ser publicada e executada de uma outra forma.
O SR. ARLÉOO ALEXANDRE GAZAL - Sr.
José.Carlos, só à guisa de complementação, sa-

O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS

O SR. ALLÉGO A. GAZAL- O DER, quando
recebemos a estimativa do ISTR, colocamos dentro desta unidade orçamentária, Departamento de
Estradas de Rodagem. Ocorre que, antes de juilho. ou pelo menos no mês de junho a SAREM
nos comunica qual é a estimativa real desses recursos do 151R Então, nós fazemos a diferença
entre o que sai do orçamento e da reestimativa
da SAREM nós abrimos por crédito suplementar
ao DER.
Na estimativa para o próximo exercício a estimativa inicial é sempre menor do que a re_estimativa dos recursos do ano anterior. Então, o
crédito adicional e mais o inicial de um exercicio
fica maior do que a estimativa inicial do exercício
seguinte; e no caso do DER isso é aplicável ao
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bemos que V. 5' entende isso bem mais do que
nós. Mas, na realidade, na participação na receita
da União só fazemos copiar aquelas estimativas
que vêm da SAREM. e depois, no meio do ano,
eJes fazem um outro oficio do chamado excesso
de arrecadação dos antigos recursos vincuJados,
hoje chamados participação na receita da União.
Então só fazemos, Dr.José Carlos, é copiar aquele
registro que vem da SAREM.
O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS

-Volto a insistir nesse aspecto porque, inclusive,
quando S. S' disse que eu sabia mais, pelo contrário, o Dr. Arlécio tem uma experiência muito maior
do que a nossa. em termos de execução; de outros
órgãos executivos, etc. Isso é uma humildade dele,
mas, na realidade, não é isso, ele é uma pessoa
brilhante na área. O _que estamos caracterizando
é que temos que repêtfsaf- o sistema de orçamento com esses inconvenientes. Não estamos,
na realidade, só criticando ou pressionando em
relação ao Distrito Federal, estamos dizendo exatamente que todo o sistema deve ser alterado
e nós falamos do CDF inclusive como, não digo
cabeça do sistema, mas como exemplo do sistema, em termos qualidades téc11icas, etc. Acho
que S. s~ tem uma responsabilidade muito grande
em relação a isso para trazer sugestões, inovar
na área etc.
OSR.MEIRAALHO-Felizdequemconsidera
seus erros e procura consertá-los, não é Dr.? ·
O SR. ARLÉOO A. GAZAL- Sem dúvida!

O SR. MEJRA ALHO - Secretaria de Governo
-Entidades Supervisionadas.

CODEPLAN

O SR. MEIRAFIUiO- Dr.José Carlos, gostaria
de aduzir, acrescentar alguma coisa?
-Não. Obrigado.
O SR. MElRA FJUiO - Secretaria de Vtação
e Obras - Entidades Supervisionadas.
Na Entidade Supervisionada da Sec_retaria de
Vmção e Obras 49002- DepàrtamenlOde Estradas de Rociagem do DF, recebeu em 1987 uma
dotação de Cz$ 1.020.000,00 e mais_ Uf'l1a_SlJplementação de Cz$ 20.502.479,00, contando portanto até j..Uho-87 com Cz$ 21.522.479,00.
Pergunta-se: Por que a dotação para 1988,
está prevista aquém do valor, ou seja, em ez$
17.671.000,00?
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~1987-Lei

1987 -Créditos
Dotação
1988-

Apolo ao Desenvolvimento da Ação Governamental
Cz$ 19.814.000,00
Cz$ ~ 94.Q68.2QO,OO (até 31,7-87)

Comentário: Se em 1987 os créditos foram
de cerca .de 500% sobre o valor constante da
Lei, para 1988 está-se solidtando 500% da dotaç_ãó- realiza.da até 31-7, constituindo-se em um
percentual elevado.
· A questão se p~ende ao seguinte:
Questão: Sendo a dotação da Lei Orçamentária de 87 para a CODEPLAN, na atividade de
Apoio ao Desenvolvimento da Ação Governamental deCz$_!9.814.000,00, e com um total de~rédi
tos no corrente ano de Cz$ 94.068290 com um
acréscimo de 500%. Por que no orçamento de
1988, o valor solicitado- Cz$ 652.758.000,00
(seiscentos e cinqüenta e dois milhões, setecentos
e cinqüenta e oito mil cruzados) está cerca de
500% da dotação total_ de 87 (Lei + Créditos)
que_é de_Cz$ 113.882::290 (cento e treze milhões,
oitocentos e oitenta e dois mil e duzentos e noventa cruzados)? Onde vai se aplicar tanto, com
~~ores bem acima da taxa de inflação estipulada
no Orçamento da União para 1988?
O SR. ARLÉCIO Al.EXANDRcGAZAL- Essa
é a Codeplan?

Cz$ 113.882.29Q.IJO
Cz$ 652.758.000,00

O. SR. MEIRA FILHO - Codeplan. SecreTaria
de Governo- Entidades Supervisionadas- Codeplan. V. s~ qUer ler?
O SR. ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL -Não.
É que o critério, ~.que usamos para a Codeplan,
seguiu o critério de todas as demais unidades
ou seja, se pegarmos o balanço--do que aCodeplan aplicou em 1986 e jogarmos 170% vamos
ter o total distribuído para ela em outras despesas
correntes. O que está me ·parecendo um pouco
grande é esse percentual de quinhentos e pouco
que queria que, se V. EX' permitisse ou o Dr.
Falcão, porque para mim, conheço _o critério e
sei que a determinação é essa, agora, esse aumento de quinhentos deve ser decorrente da ne~
godaçáo salarial feita com a Codeplan, que majorou a folha de salários com um· plano de cargos
que subiu uma barbaridade. Esse pessoal de processamento de dados que recebia um salário passou a receber três, quatro vezes mais. Esse incremento deve ter sido nas despesas com pe~_oal.
porque em outros custeios e capital ele seguju
o critério comum. O que majorou esse percentual,
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foi, exclusivamente, as despesas com pessoal, onde não estabelecemos V.<JLores de açorda çom

percentuais. Pegamos a última_ folha de salário

e aplicamos sobre a mesma um percentual de
aumento que achamos que deve ocorrer no exercício. Essa majoração l}ão foi em outras despesas

correntes, não foi em c1;1pital, mas exclusivamente
devido à negociação salaO~l feita por ocasião da
greve da Codeplan, que jogou a folha de salário
"N" vezes maior do que o pessoal recebia, fruto
de um plano de cargos, de reposição salarial e
uma série de vantagens que tiveram e que jogou

essa dotação lâ para cima. Mas, na verdade, o
cnlério de outras correntes de capital seguiu a
mesma linha.
É isso Dr. Falcão?
O SR. MEIRA ALHO -

Novembro de 1987

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dr. José Carlos, está

satisfeito com a resposta? Perguntaria, então, ao
Dr. Arlécio se ~:~onhece_a_ situação grave da educação e da saúde( Não seria prudente eleyar em
500% os recurSos destinados a essas duas áreas?
Não seria justo repensar as prioridades?
O SR. ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL - Temos, em um orçamento, mais de 50% somente
nas duas funções. Educação e Saúde. Reconhecemos que é prioridade, mas de onde tirar? Ou
seja, mais prioridade do que duas funções do
Governo serem maiores do que 50%_ dos gastos
totais? Isso é um reconhecimento real de_ prioridade. V.~ vê, Sr. Presidente, que duas únicas
funções, dentre as 16 do Governo, ocupam mais
de 50% do orçamento. Repensar a prioridade,
tomando a principal prioridade ainda maior, o
que restará para as outras?
.é: evidente que a Educação e a Saúde são áre~:Js
que são prioritárias, que São reconhecida& e têm
que ter mais recursos, Acho que o problema não
está no reconhecimento da prioridade, mas em
que 50% de pouco é pouco. Aqui que o que
se teria que pensar aí...
O SR. MEIRA FILHO- 50% de pouco é pouco.
O SR. ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL- 50%
de pouco é pouco, ou seja, se esses 50% fossem
de um valor grande de recursos para essas duas
áreas, V. Ex!' teria um volume Significativo de recursos, mas 50% de um orçamento de quarenta_
bilhões de cruzados é praticamente nada. São
vinte bilhões para as duas áreas, é _muito pouco!
Agora, não é a prioridade que não é reconhecida,
pois representa mais de 50% do orçamento totaL
E qUe o volume de recursos a dístnbuir, Sr. Presidente, é muito pequeno. Por mais que se faça
uma revisão das prioridades e se queria jogar
mais recursos em Ed_1,1cação e Saúde, infelizmente, não se tem de onde.tirar. _
O SR. CARLOS MURILO fEÚOO DOS SANTOS- Sr. Presidente .....

O .SR. PRESJDENIE_(Pompeu de Sousa) Pois não!
O SR. CARLOS MURILO FEÚOO DOS SANTOS - Na reunião que Gove:mador está tendo
agora com ·o Ministro Anibal Teixeira e cóm todos
os secretários, o Secretário de Educação está
apresentando um programa de pedfdo de apoio
ao PAG de nove bilhões e trezentos milhões de
cruzados para Educação, só para investimento.

O SR. MEIRA FlLHO - Está me lembrando
Machado de Assis, ql;Jando dissertava sobre o Problema de orçamento da fãmíiia. em que ele dizia
que dinfte:rro·n-ãõ e-tuao,-tUdOéa falta do dinheiro.
S~cfetari~ de-_J;ducaç:ão, Entidades SuJ)eMsiorüldas- A entidade supervisionada da Secretaria
da Educação - Fundação Educacional do Di_strito Federal, distribuição da merenda -escolar recebeu, em 1987, '-:!ma dotação de quarenta e
sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil
quzados. Valor este reduzidÔ em quinze milhões,
quatrocentos e-setenta e oito mil, passando,-assim, para trinta e dois milhões, -~essenta e nove
mil cruzados. Para 1988 a sua dotação está prevista em três milhões e quatrocentos e dezoito
mil cruzados. Objetiva combater a repetência, evasão escolar e subnutrição. Pergunta-se: Por que
o projeto sofreu redução de 32,54% em 87? Por
que a dOtação ainda_ menor para 88, representando 10,66% da dotação até o mês 7187? Não
existem mais as causas apontadas nos seus objetivos:-repetêneia, evasão escolar e subnutrição?

o· SR. ARLÊCIO ALEXANDRE GAZA.L- Esse
recurso da_merenda é convêÓio,
O SR. ME1RA FlLHO- Como?

6 SR. BENEDITO - A merenda escolar passou a ser responsabilidade da Fundação de Assistência ao Estudante, F AE. Em 1986, o Ministério
da Educação transferiu os recUrsos para a Furidação Educacional E esse ano, a Fundação de Assfstência ao Estudante passou a assumir essa r®ponsabilidade.
O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS
responsabilidade
é da F'.AE, Por que o projeto ainda não é uma
atividade no Fundefe? Que parte fica sob a responsabilidade do DF.

- 5<? uma pergu-nta:_ se toda a

O SR. ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL- EXiste
ainda resíduo que ficou da responsabilidade da
Fundação Educadonal.

O SR. MElRA FlLHO _:Muito bem!
Secretaria de Agricultura nadas

Ent. _Supervisio-

FUNDAÇÃO ZOOBOTÃNICA

Na Entidade Supervisionada da Secretaria de
Agricultura e Produção, Fund_ação Zoobotânica
do DF - FZDF foram abertos vári_os proJetOs
novos (o que deveria ser feito medía_nte créditos
especiais) dos quais, 8 (oito) projetes tiveram co-mo fonte de recursos o Fundefe, totalizando Cz$
43.730.000,00 até 7/87 (relação anexa).
Questão: 1) Qual a base legal para a criação
de tais projetes? Que não constam da Lei Orçamentária para 1987, aprovada pelo Senado Fe-deral?
-~2) Em qual item da programação do Fundefe
para 1~87 enco~tr~·se autorizado tal repasse?
.. O SR. ARLÉCIO A GAZI\!-- O Fundeie, Fundo
de Desenvolvimento do _Distrito Fed~ral, é um
pTOjeliY dentro da lei do Governo do DF. Dentro
Cfâ: Lei ..de Meios do DF. Então, qual é a base
legar de se criar isso? Nª própria lei do DF nós
temos a aproVação do Fundo de Desenvolvimento do Distrito_ Federal - o Fundefe. Mas ele é
ap_rovado nos seus Projetes maiore~. Então, urba-

nização no Plano Piloto e nas cidades satélites;
incentivo às unidades prOdutivas. Isto é _aprovado
em lei. O detalhamento_ maior é que a própria
legislação preVê Que issO é atravéS_ _cl.e l,lffi plano
de aplicação aprovado pelo Governador. Q que
nós_ não pOdemos no Fund_efe é çriar _projetes
novos. Agora, dentro deis projetes aproVados na
lei nós poderemos oiar "n" subprojetoS dentro
do projeto. O que não podemos é q:iar JJm projeto
que esteja fora da aprovação da lei orçam~ntária.
Então, todos esSes subprojetos criados_, çlentro
da Fundação Zoobotânica es~o de-ntro do apoio
às unidades produtivas, que são projetes do_Fundefe aprOvado na lei de meios. Então, o enteQdimento é, inclusive, do Tribunal de Contas do DF.
Não podemos criar um pi"ojeto_ novo no F!Jnde(e que não tenha sido aprovado na Lei de Meios.
Agora, des_de que o projeto foi aprovado na ~ei
d~ Meios é possível criar-se taritos subprojetos
dentro daquele projeto quantos rorem necessários. No caso específico da Fundação Zoobotânfca, fOdos esses subprojetos foram criados dentro_ de apoio às unidad~ produtivas, que é um
projeto aprovado em lei.
O SR._MEIRA FILHO- Muito obrigado Dr. José
Carlos!
O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS
a Qerite vem marcar" nossa -OPi-nião, noSso :'ehtÉ;!fldimento e o Dr. Arlécio mais
uma vez vem comprovar nosso po~tO, de: ViSta,
de que o GDF- ol,l o Execut;iVO_o poden5"- re-ãfizar
a programaçãO qué queriãril Sem -áútoriiação Legislativa e específica e sem o conhecimento específico do planejamento féito, se"rri o conhecimento
da sodedade - vamos dizer- um projeto titulado desse apoio e da atividade prÕdutiva, na realidade não significa absolutamente nada. Quer dizer, ele não diz, c;ondign~ente:, especificamente,
o que vai ser. Então, ele dá margens, exatamente
a que uma série de projetas novos sejam_ criados,
ele serve de respaldo a uma série de programação
feita sem autorização Legislativa, sem o conhecimento, sem o respaldo especifico do Poder Legislativo. Quer çlizer, isso aí volta mais uma vez di:mtro
daquilo que nós temos procUrado caracteriZar de
exemplos que mostram exatãrilente como é absoleto o nosso sistema de orçamel)tação e planejamento e as nossas relações entre o Executivo
e O- Legislativo. É exatamente isso-- que estamos
querendo caracterizar, e o-Dr. Arlécio muito oportUnamente Vem cOmprovar, ent.e:ndendo perfeita·
mente como vem funcionando o nosso sistema.
É essa a c;l,ifi_culdade que se tem exatamente nesSe
relacionamento em_ _que se espera que, a partir
de agora, com a vinda da nova Constituinte, com
eSsa nova harmonia ~ntre o~ naeres -qu.~ têm
que existir harmonicamente comO na própria defiiliÇZio constitucional, esSas cOisàs se t(;>roerfi ~ais
transparentes e mais· claras para a sociedade.
. Quer dizer o Legislativo sabe efetivarnente em
-que vão ser -os recursos- qu~ adyêm çle toda a
m do bolso de todos os çontribuintes,_ em @tina
análise. Era só para caracterizar o &emplo, esse
é mais um da~ueles exemplos que nós vimOs
que serviam ex'átamente para caracterizar isso.
Muito obrigado.
~ Mais i.ima vez

O SR. MEIRA FILHO - Secretaria da Cultura,
entidades supervisionada_5_. Nas .entiQad~ supervislonadas da Secretãriã da Cultura 53.001, FU.p-
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dação Cultural do D.i~t~ito _Federal, o Projeto
53.001, lmplementaçáá-dã -orquestra do Teatro
Nacional de Brasilia, recebeu em 1987, 5 milhões

inil cruzados e mais uma suplementação
de 8 milhões 195 mil cruzados, perfazendo um

e_ 990

montante até o mês 7/87, de 14 milhões 18!)
mil cruzados. Para 1988 está prevista uma despe-

sa da ordem de 94 milhões e 198 mil cruzados.
A pergunta é a seguint~~_por que o incremento
de 566%?
O -SR JOSÉ CARLOS -

Greve dos músicos,

ou seja, a orquestra do Teatro Nacional, da Fundação CuJtural, tinha salários que não atraia nenhum

músico. Então, o Sindicato dos Músicos disse;
"Nós não vamos tocar mais. Tem que se rever

essa tabela da orquestra do Teatro Nacional. Não
temos campo para confrontar.
A Fundação Cultural p.;~ga aos músicos um sa-

lário que músico nenhum neste Pais recebe.

t:

muito pouco, nós não tocamos mais". O proble~
ma foi levado ao Secretário da Cultura que fez:
um levantamento dos salários onde existe orques~
tta, do Rio, São Paulo, Minas. Ele fez wn levanta~
mento constatou que isso era wna realidade. En~
tão, se fez uma nova tabela de remuneração para
OS músicos, pro labore, por apresentação; o m(J:w
sfco além de ter majorado o seu salário significativamente, recebe um montante por apresentação
e, mais ainda, teve uma reposição que, embora
a tabela tivesse sido criada em fevereiro, ela pegou
até um gatilho de janeiro através de wn parecer
técnico de nossa Procuradoria Jurídica. Isso era
possível. Então, na verdade,~. o aumento pode
ser verificado, porque é exclusivamente _despesa
de pessoal relacionado ao novo salário dos músiw
cos. I:: só isso.
O SR. MElRA FILHO - Evidentemente isso
náo cria problema _de dúvida sobre essa aflflTlaw
tiva. Agora, o que seria útil é que essas informações acompanhassem sempre a mensagem que
traz os esclareclrnentos exatamente para mostrar
e estabelecer a priori esses comportamentos atipicos - vamos dizer assim - ou fora de uma
curva normal de irúormações e, isso, evidentemente, nos próximos anos seria muito útil ao Legislativo conhecer as razões, as explicações, os
parâmetros. usados em cada Casa, etc., e tal. Quer
dizer, é realmente questão aí de desconhecimento
especifico e, às vezes, o Legislativo fica sem saber
como fazer, como responder a determinadas
questões em relação a isso. Então, parece--nos
válido que essas perguntas, essas sugestões viessem juntas com a proposta orçamentária. Aliás,
é coisa que nós já temos conversado muito sobre
isso_ aqW, o orçamento deveria vir com informações adicionais, anexa~, etc. e tal.
O SR. AR!ÉCIO ALEXANDRE GAzAL- Real-

mente, Dr. José Carlos, o que está havendo é
um emp-obrecimento da elaboração orçamentária. A gente também, numa mensagem, expl!car
todos esses items, é daro que isso é possível,
porque n3o há outro lugar para isso. Agora, também acho que seria lógico· que-nôs, no próprio
sistema orçamentário, tivéssemos lugar onde colocar essas coisas. Então, em nenhum pnJjeto,
em nenhuma atividade ficaria sem urna expUcaM
ção. Quer dizer, seria repensar o sistema orçamentário, principalmente na sua fase de elaboração. É porque, na verdade, constar isso numa
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mensagem, é o lugar onde o Dr. José Carlos
vê que é possível colocar. Agora, uma mensagem
do encimlinhamento da Lei Orçamentária cabe
is_SQ __tl..ldO. Mas, no meu entender, não seria o
lugar mais próprio. O lugar mais próprio seria
Se ti-véssemos Onde colocar Isso em cada projeto,
tipo de campo, acréscimos em relação a isso ou
aquilo. Motivo: tal e tal. Mas em cada projeto da
atividade ficai-ia explicitado cada um dos casos.
Isso é como sugestão, Dr. José Carlos, não é
nadé\ mais do que i~~·
O SR. JOSÊ 0\RLOS - É, se o Senador me
permite, uma observação aí de caráter geral e
interdidático, também, entrando nesse sentido. É
que nós temos visto, no decorrer dos últimos
anos, mas talvez possa ser isso uma própria conseqüência do regime que nós tivemos da sistemática que foi adotada dentro de uma conjuntura
política por que passou o País, é que o computador foi utilizado no processo orçamentário no
sentido de sintetizar cada vez mais os descritores
de cada projeto, de cada atividade, generalizando--os cada vez mais e dificultando o entendimento especifico dos resultados, das metas que serão
alcançadas, inclusive o próprio estabelecimento
de metas, de objetivos etc., que têm sido descritos
cada vez mais genéricos, perdendo,' então, a razão
de ser que tinham originariamente quando o Ministério foi criado, foi pensado dentro da teoria
orçamentária. Então, temos realmente que repensar esse tipo de coisas e imaginar, talvez, quando
nós falamos em mensagem, um anexo a essa
mensagem realmente descrevendo a programação orçamentária de cada país. Quando nós falaM
mos evidentemente na mensagem, uma mensagem encaminhadora de um projeto de lei, é um
documento sintético, mas nada: impede, inclusive
na sistemática que é lega.l hoje em dia, que venha
um anexo explicativo dos demais projetes que
estiverem dentro da programação orçamentária.
É apenas uma complementação à idéia do Dr.
Arlédo.
Eu lhe perguntaria o seguinte: as obras que
não são prioritárias no Governo, quando executadas, elas não sacrificam o orçamento do próprio
Governo, obras que não são necessárias?
~ ~O SR AR!ÉOO ALEXANDRE GAZAL- Quan-

do o Governo realiza uma obra, Presidente, ele
acredita que essa obra é necessária, ela é prioritária.
O SR. MEIRA FILHO- Preocupado, como evidentemente todos nós _estamos, eu gostaria de
formular uma pergunta ao Dr. Arlécio, que muito
nos honra com ó seu esclarecimento a respeito
do assunto que lhe é afeta. Sinto-me imensamente feliz, como Senador, diante dos seus co-nhecimentos. Mas com tão pouco dinheiro?

o SR. AALtao ALEXANDRE GAZAL - o di-

nheiro que está especificamente destinado à obra.
Hoje, o governo do Distrito Federa] tem um montante obdgatório para investimento que é o mon~
tante do Fundefe. Então, o Fundefe destina-se
exclusivamente a despesa de capital, a obras, os
investimentos. Logo, dentro disso que é obrigaM
tá~o, na nossa receita, tir'!_r a parte do Fundefe,
nós temos--qUe lat.er ãlgllma obra. Isso só pode
ser utilizado em-obras, o Governo estabelece uma
prioridade. Evidentemente que o que pode ser
prioritário e considerado corno essencial para um
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governo, realmenle pode não ser considerado por
outros goverriantes, ou seja, eu posso hoje estabelecer uma prioridade, construir escolas de lata
e amanhã o governo pode achar que isso é aviltante à pessoa humana. .Mas no momento,~.
em que essa obra foi feita pelo dirigente que a
executou, ela era uma obra prioritária. Agora, por
que não usar tsso em despesas correntes, em
pescai etc.? Porque este montante, a própria lei
diz que "X%", ou seja, 20% da receita tributária
do Estado, mais os juros e dividendos de todas
as empresas de cujo capital o governo particípe
e mais os resultados obtidos na aplicação do próprio Fundefe são receitas por lei obrigatória do
Fundefe - e por lei o Fundefe s6 pode aplicar
em investimentos. Então, o recurso fica disponível
na mão do governante e ele estabelece que a
escola de lata é uma prioridade; infelizmente, às
vezes, não se ê feliz na escolha desses investimentos. Mas que, à vista do governante da época,
ê priorttário e deve ser feito.
O SR MEIRA FILHO~ Faiei que essa reunião
é absolutamente democrática. Alguém me chega
aqui indagando de V. S• o seguinte:
"Ciclovia, no entender do Governo, é uma obra_
prioritária?"
O SR. AR!ÉCIO A. GAZAL - A ciclovia voltando ainda, Ex', a--rePetir aqu_i_lo, o dinheirO
do FUNDEFE é obrigatório, estava na mão. Ao
governo do moment9, a: ciclovía era uma obra
prioritária, tanto que ela começou e tenninou através de suplementações num programa ínlciaJ que
nós tínhamos estimado - erramos nos cálculos.
E ela foi, realmente, suplementada até sua conclusão. À vista do governante de então, a cidovia
era um projeto prioritário. Ex", a mim n!o caberia
julgar se essa realmente deveria ser urna prioridade. Nós pegamos do Chefe do Executivo quais
são as prioridades estabelecidas pelo Governo e
damos consecussão .~ essas prioridades. Fosse
eu governante, a ciclovia seria consbuída como
prioridade? Eu não saberia responder a V. Ext

O SR. MEIRA FILHO -Muito obrigado. Nós
vamos já terminar.
Texto da lei; o indso I do art. ao do Projeto
de Lei Orçamentária do Distrito federal para 88
permite ao Executivo local abrir créditos suple-mentares até o limite de 50% da receita orçada.
O inciso n9 N do mesmo artigo incorpora ao
Orçamento do Distrito Federal os créditos suplementares conce-didos pela União durante o exerdcfo e o parágrafo único estabelece que os créditos suplementares do Governo do Distrito Federal
com recurSos provenie-ntes da transferência da
União através de créditos adicionais não serão
deduzidos do limite previsto no inciso I.
Por que o· Governo do Distrito Federal estabelece o limite de 50% da receita orçada, para a
abertura de créditos suplementares se a União
no seu orçamento estabelece o percentual de
25%? E ao estabelecer que os créditos suplementares concedidos pelo Governo do Distrito Federal
com recurso de transferência da União através
de créditos adicionais não serão deduzidos do
limite previsto no inciso r. ficam incorporados estes valores ao orçamento, incidindo sobre o novo
montante o limite de 50% permitindo que o Executivo local altere, mediante créditos suplementares, o orçamento aprovado pelo Poder LegisM
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lativo, na verdade, em um valor ~l,Jperior àqueles
50% da receita o_rçada_ na le:i_.
O SR ARLÉCIO ALEXANDRE OAZAL Essa é a história dos anos. _O- Governo
do Distrito Federal, quando trabalhava com
percentuais menores do seu limite, realmente ti-

ção e reavaliação _daquelas prioridades iniciais fei~
_tas pelo Governo - e entendo o Governo como
não de uma perna só, mas pelo menos de duas
pernas, Legislativo e Executivo, participando da
seleção das prioridades. Sempre que os recursos
não fossem_ suficientes, se tivesse que reavaliar
aquelas prioridades para ver se aqueles recursos
estão sendo bem aplicados ou tendo os resuftados esperados inicialmente, etc. nós teríamos
também um acompanhamento constante da apli~
cação desses recursos e num sistema em _que
os recursos são realmente escassos, permanen~
temente escassos, em face das necessidades
abundantes, nós não teríamos uma maneira de
no-decorrer 4o ano todo, voltar a apreciar esta;
prioridades.
Coloco estas observações apenas como exercício menta1, vamos dizer assim, de pensar coisas
sobre a nossa sistemática de orçamento e d_e planejamento. sabemos, evidentemente, que o administrador se encontra, no dia-a-dia da admlnistra~ão pública, com situação insperadas. Ele podena ter orçado para reparos de máquinas e equipamentos uma determinada quantia e quebrar
uma outra máquina ... E para Lsso se Imagina que
deva haver as suplementações. Mas apenas para
imprevlstos deste tipo.
Subestimar, permanentemente, uma inflação,
não sei_ quais as implicações que poderiam ter.
Se_ a inflação está sendo permanentemente subestimada, então vamos reestimar a nossa estimativa. Vamos encontrar processos mais eficientes de estimação. Vamos estimular o sistema a
fazer isso. Se se coloca alguma dificuldade nisso
aí, evidentemente, vamos fazer um estímulo ao
melhor processo de orçamentação. Vamos fazer
com que aqueles que executarão que orçarão
aquele projetinho, aquela atividadezinha, aquele
órgão, aquele setorzinho, uma sessãOZinha perdida lá em qualquer deste País, e isso vale para
o GDF, evidentemente, em escala menor mas
vale, se n6s não estaríamos, com isso, colocando
alguma dificuldade, fazendo com que eles trouxessem_ à discussão, toda vez que precisassem
de novos recursos, nós não estaríamos obrigando
a cuidar melhor da sua administração do seu
planejamento, do seu orçamento etc .. são questóes apenas ao nível teóriço, compreendendo, eVidentemente, que o executor tem necessidade de
\ima certa fleXibilidade. Eu só me pergunto se
essa flexibilidade, coincidentemente, vem crecendo exatamente num período em que o Legislativo
não participava. Ela vem crescendo de 20, 25,
30, 35 40 até 50% e mais alguns dispositivos
q\le_ forem entrando nas leis orçamentárias em
que levava esse limite, essa flexibilidade a um
nfvel muito grande, parece-nos a ponto de afastar
exatamente o legislativo, quer dizer, uma das partes do Governo do processo de apreciação, de
reavaliação das prioridades inic!~is. A dúvida pela
qual_ ~u me pergunto ficaria nisto. Será que esse
limite de 50% pode ser ponto de vista ideal de
excução orçamentária, mas será que ele é o ideal
para o sistema orçamentário? ~erá que ele é ideal
para o_ estabelecimento das prioridades, para o
acompanhamento da execu.ção? O questionamento que se faz é talvez em relação a isso. Talvez
se pudesse pensar, trocar idéias em relação a
Isso. ~ aí tem muitas teorias, também.
O SR. MEIRA FILHO~ Bem, tinha trazido aqui
uma condusão fmal. Podemos conduir, pelas res-

nha sempre que estar recorrendo ao l,.egislativo

em busca de autorizações de acréscimo de limite.
Então, esses 50% estabelecidos visam a um nú-

mero que tem dado certo durante os anos. se
nós pegarmos a proposta dos anos anterioreS,
esses 50% vêm sendo mantidos, eles têm seiVido
corno um parâmetro para fazer frente à inflação.
Por que a isso se acrescenta a incorporação dos
créditos da União? Porque a União, quando destina recursos ao GDF, na lei de meios, abre mais
crédito suplementar ao GDF em valor muito
maior do que o total que ele destina no orçamento. Então, se a União nos dá, para o inído
de 1988, um montante de 14 bilhões de cruzados,
há de se ter certeza de que até o final de 1988
serão abertos créditos supleme~s maiores do
que 14 bilhões. Então, se esses créditOs não forem
incorporados ao orçamento, para efeito de não
deduzir no nosso limite, a cada momento nós
estaremos batendo ao Congresso para aumentar
o limite de abertura de crédito suplementar do
Governo do Distrito Federal. A incorporação é
porque a União, realmente, abre crédito em valor
bem maior do que ele estima de transferir para
nós no exerdcio. Os 5_0% referem-se à. história,
ou seja, um número que deu certo ao longo dQs
anos: os 50% têm mantido, geralmente, Um equilíbrio para fazer em face do montante inflacionário
e durante esses últimos exercidos têm-se apresentado como um número ideal.

O SR. JOSJ:: CARLOS - Às vezes fico pensando, fazendo exercidos mentais e imaginando
se este tipo de facilidade que se dá, quer dizer,
de arranjar um número _ideal, que não se precise
de autorização legislativa para suplementar o orçamento, não poderia levar - não digo evidentemente aos órgãos cabeça_s de sistema, que são
muito mais bem preparados, bem qualificados
para isso - mas as unidades orçamentarias,__ que
dizer, aquele gestor, aquele executor do orçamento público e que faz essas montagens para preparar os seus orçament;Qs e: etc., o exercido de não
precisar de bem orçar, bem estimar, bem planejar,
uma vez que ele pode pensar: se eu não fizer
bem isso bem agora, se os recursos nã.o derem,
no ano que vem :suplemento, já está autorizado;
se isso não acarretaria um aspecto negativo no
nosso tempo ou não seria um dos condicionantes
dos vícios do nosso sistema de orçamentaçãq?
Parece-me muito mais viável, volto_ a_ falar aqui,
isso é um _exercício, elucubrações mentais teóricas, sobre as realidades, se toda que, evidentemente, excetuados aqueles casos de imprevistos,
uma margem de necessidades urgentes, etc., se
viesse justificar um Poder Legis1ativo, que inicialmente estabelecesse aquelas prioridades, que inclusive foi argumentado na abordagem anterior,
· esse Poder Legislativo, mediante uma nova apreciação da aplicas:ão daqueles recursos fossern
reestimar também aquelas prioridades iniciais, se
não haveria um processo multo mais coerente
e um processo permanente de acompanhamento
da execus:ão orçamentaria, de aplicação dos recursos públicos por uma permanente reatualiza-
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postas que nos foram dadas que o Poder Legislativo, através do Senado Federal, tem o ônus
da aprovação do orçamento do Distrito F'ederal.
Porém, devido aos valo~es, para não dizer fictícios,
nas simbólicos, e através das margens dos 50%
propostos para a realização de créditos suplementares, com a oportunidade de incorporação ao
próprio orçamento desses mesmos cre:CJitOs _oS~
nado perde o seu objetivO de fiscalizaÇão e acompanhamento da aplicação desses mesmos recursos? Af é o tã&o de se perguntar. Como poderemos verificar se o orçamento do Distrito Federal
não reflete a sua própria rea1idade, uma vez que
o volume de despesas ao fmal do-exercício é bem
maior que o origina1mente aprovado peJo Legislativo por um preceito constitucional?
~ora, gostaríamos de ouvir aquilo que o própno _Senador Pompeu de Sousa ponderou, que
ficana para o final com a apreciaçào de S. Ex",
como Sen~dor da República e também responsável pela VIda do nosso Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE Pompeu de Sousa- Nobre Senador Melra Filho, Presidente desta Comissão, eu realmente não poderia devolver esta esta
Presidência que eventualmente exerço ild hoc,
pon:Ieferénda de V. Ex-, sem fazer algumas breves
considerações ·que eu me permito fazer da Presidência, muito intencionalmente da Presidêricia,
porque V. Ex' provavelmente se sentiria constrangido de fazê-Ias, poís V. Ex" está em causa e ã
modéstia não lhe permitiria, provavelmente, fazer
o elogio em boca própria, porque- o povo diria
que é vítupério.

GOstada de fazer um comentário final aos trabalhos de hoje da Comissão, começcmdo por louvar
o espírito pUblico, o zelo e a dedicação do Presidente da Comissão, Sen.,_dor Meira Filho, gue até,
despindo-se da condição de Presidente, vai, como
membro desta Comissão, promover uma verdadeira inquirição ao Poder Executivo. Eu não cha~o de inquiSição, porque S. Ex" junta o rigor da
substância à benignidade da circunstância, mas
uma verdadeira inquirição. Isso é muito louvável,
Além de legítimo, é muito louvável da parte desta
Comissão, do Poder Legislativo Federai e do Senado Federal. Quero_ louvar, porque S. Ex' mergulhou quase que nas principais rubricas do Orçamento, da Lei de Meios do DF e esquadrinhou
e esmerinhou minuciosamente o assunto para
essa inquirição. Cabe aqui um louvor muito especial ao Dr. José Carlos, na _qualidade de Díretor
da Subdiretoria de Orçamento do Senado Federal, que constitui mais uma evidência da excelência dos serviços de assessoria desta Casa. Não
tenho poupado elogios da tribuna do Senado aos
órgãos auxiliares desta Casa. Não quero deixar
pãsSar esta opbrtunidade sem fazer esse louvor,
porque o levantamento feito pelo Dr. José Carlos,
pela Assessoria de Orçamento da Subdiretoria
de Orçamento do Senado Federal, é modelar;
no mesmo padrão de qualidade de espírito públiiliares desta Casa do Senado Federal: o PRODASEN, o C)::GRAF, a Taquigrafia, o_Arquivo, as publicações, todas _as áreas, freqüentemente pouco
retonhecidas na sua verdadeira realidade e na
sua altíssima qualidade.
Quero, pbi" fim, coÕsiQnar que de tudo que aqui
ouvimos, verificamos o seguinte: os 20 anos de
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autoritarismo transformaram o Orçamento Públi-

co numa obra de ficcáo. Na verdade, a ausência
de fiscalização financeira, a ausência de Poder
Legislativo, pois durante esses vinte anos o Poder

Legislativo, de poder só tinha o apelido, não tinha
nem poder, nem legislativo, pois s6 o Executivo
legislava e o Legislativo homologava. Com isso
criou-se essa anomalia, que é a atitude todo-poderosa de uma instituição que nos regimes de

arbítrio e de autoritarismo se cria, se instala, se
consolfda, que é a tirania da tecnoburocracia.
Caril isso, não estou fazéndO nenhum reparo ou
censura ao Dr. Alérdo Alexandre Gazall e muito

menos ao meu querido e velho amigo -

não

velho de idade, mas de amizade- Carlos Murilo.
Eu critico o sistema. Na verdade, o que se verifica

hoje é apenas o resultado de um processo de
inércia, porque foi assim durante 20 anos. Para
ser exato, foram 20 anos e 11 meses. Então, não
se poderia esperar que do dia para a noite o Executivo acordasse. Hoje há um Legislativo, um Legislativo eleito com mandatos oriundos da vontade popular. O Legislativo não abre mão das suas
responsabilidades na condução da coisa pública
que tem na Lei de Meios, como diz o próprio
nome, Lei de Meios, o instrumento da realização,
da atividade, da administração púbUca e, portanto,
da política de governo. Isso é fundamental Espero
sinceramente que, daqui por diante, o orçamento
deixe de ser uma obra de ficção e passe a ser
uma obra de realidade. Isso, aliás, não é um fenô-meno muito singular. A singularidade não_ se limita até mesmo ao perfodo da ditadura, ou seja,
dos 20 anos e 11 meses. E mais uma triste herança cuhural da nossa formação histórka que costumo caractedzar, costumo falar muito a respeito
mas, a meu ver, isso deve ser repetido ad nauseam, para que tomemos conhecimento das nos. sas próprias falhas histórico-culturais, que é a síndrome do faz-de-c:oi'lta. O nosso Pafs, ao longo
de 487 anos, tem-se acostumado a substituir realidades por idealidades. Faz-de-conta que existe
uma lei, faz-de-conta que essa lei funciona, faz-deconta que a realidade é assim, quando, na verdade, não o é.
Certa ocasião, quandO- eu diziã--iSOO~- ão meu
inesquecível amigo Alceu Amoroso Lima, aquela
figura imortal da inteligência deste País, ele complementou essa minha observação, a da síndrome
do faz-de-conta, com uma frase que é realmente
o fecho de ouro dessa minha obseiVação. Alceu
bateu-me no ombro - tinha esse hábito - e
disse-me: "É, Mestre Pompeu, as coisas aqui começam em faz-de-conta e acabam em tanto-faz",
É preciso pôr um paradeiro ao tanto~faz neste
País, começando por colocar um paradeiro ao
faz-de-conta. Daqui por diante, é preciso que os
orçamentos sejam realmente leis de meios para
atingir os fins do Estado e_ os fins do Estado devem
servir ao povo. Tomo como exemplo, talvez um
pouco em causa própria, o caso das escolas de
lata, que, no dia seQuinte em que assumi a Secretaria da Educação, queria mandar destruí-las imediatamente. 56 não o fiz, porque não tinha condições de substituí-las de imediato. Aquelas escolas
de lata não são escolas de coisa alguma, são
escolas de degradação humana, são Uma ignomínia, são um atentado à condição subumana
com que o povo é tratado neste País. De acordo
com o que eu· dtsse, aquilo não é sala de aula,

e sim contalner, e contalner existe para carregar
carga. Atualmente, está sendo usado para carregar lixo atómico. Não é possível que tratemos
professores e as cdanças deste País como lixo
atómico, como lixo humano. Eu diria lixo sub~hu
mano, ou lixo biológico. É preciso que este País
aCorde para a própria realidade e corriJa os erros
que têm sido cometidos, até um pouco com a
nossa, senão conivência, com a nossa complacênCia por não termos gritado o suficiente. É preciso gritar cada vez mais essa verdade. Este ~aís
preciSa acordar para a própria realidade, para as
ignomínias da própria realidade.
O orçamento, como Lei de Meios, constitui-se
transformado de ficção em realidade, num instrumento vital para isso. Foi muito utilizado hoje,
nesta reunião da Comissão do Distrito federal,
que considero histórica, o substantivo transparência e o adjetivo transparente. Isso virou já um
lugar-comum, um clichê verbal- eu tenho horror
aOs dichês verbais - mas isso representa uma
realidade que é preciso ser implantada. Eu substituo transparência e transparente por limpidez,
só para não estar repetindo o lugar-comum.
Vamos, então, dar aos Orçamentos, dar às leis
de meios deste Pais, à do Distrito Federal, que
é da função desta ComisQ;o porque espero que
já no próxirTio ano se haja criado o Legislativo
JocaJ, com o nome_ que _venha a ter, esper:o que
sej"a com o nome de Câmara Distrital, de vez que
apresentei uma emenda ao projeto de Constituição, pelo qual acho que se deve padronizar
a nomenclatura de todos os legislativos, porque
hoje é uma anomalia, uma verdadeira salada: o
Legislativo, na área federal, se chama Câmara
dos Deputados; quando chega na área estadual,
passa a ser Assembléia Legislativa, embora os
seus componentes sejam tambêm deputados; e
quando chega na instâncla municipal, se chama
Câmara Municipal. Então, é Câmara, é Assembléia Legislativa, é Câmara Municipal, e depois
ainda vem uma o~mara Distrital, aí.
Nes~e momento em que o Senado da República vai passar a denominarwse, como devera
chamar-se, Senado da República, e não Senado
Federal, de vez que não há senados estaduais
mais __:. isso desde o período posterior a 1930
- e o Senado passa a ser Senado da República,
nós deveremos chamar a Câmara dOs Deputados
de Câinara Federal, a Assembléia Legislativa Estadual de Câmara Estadual, a Câmara do Distrito
Federal de Cãmara Distrital, e a Câmara Municipal
de Câmara Municipal. Padronizar para que o substantivo seja o mesmo: Câmara, porque Câmara
é o mais adequado. E o adjetivo varia em função
da instância local.
Mas quero, então, desejar que este seja o último
orçamento que esta Comissão aprecie, porque
daqui por diante, já no próximo ano, espero que
Isso seja apreciado pela Câmara Distrital do Distrito Federal e que a limpidez do orçamento seja
uma evidência da limpeza da coisa pública neste
País.
Antes de concluir, uma palavra de louvor e de
agradecimento aos ilustres Secretários de Gover~
no do Distrito Federal, da Secretaria do Governo
e da Secretaria de Administração - de Adminis~
tração, não, de Reforma Administrativa, de vez
que, na verdade, mudou apenas o nome, porque
o Dr. Arlécio sempre exerceu essa função na alça-
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da da Secretaria do Governo. De forma que conti~
nua the right man fn the right place.
Muito obrigado. Passo a V. EX a Presidência.
O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -Antes do
encerramento da reunião, gostaríamos de ceder
ainda o microfone ao Dr. Carlos Mudlo Felíclo
dos Santos, ao Dr. Arlécio Alexandre Gaza!, e ao
Dr. José Carlos Alves dos Santos, Diretor da Subsecretaria de Orçamento.
Gostaria, então, que deixassem, nestes minutos
fmais do nosso encontro, o seu pensamento, a
sua mensagem.
O SR 0\RLOS MURILO FEÚGO DOS. SANTOS- Sr. Presidente, como disse o nobre Senador Pompeu de Sousa, considero esta noite, esta
sessão da Comissão do Distrito Federa], um momento histórico. Histórico porque pelo que sinto,
pela primeira vez: o Orçamento do Distrito Federal
é chamado para ser debatido nesta Comissão.
Pelo menos, durante o tempo em que fui Secretário, nos dois anos atrás e nos anos anteriores,
eu nunca soube se a Comissão do Distrito Federal
havia convidado outros Secretários para que aqui
viessem discutir o Orçamento do Distrito Federal.
Penso que hoje está sendo a pdmelra vez.
E o que assistimos aqui foi a uma aula de dois
grandes professores: de um fadO, Omeu querido
colega Dr. Alérdo Gaza!, autoridade neste assunto
há muitos anos, e, do outro lado, o Dr.José Carlos,
que bem representa o bom nome da Assessoria,
de renome nacional, que é a Assessoria do Senado Federal. Nós assistimos a uma aula, que a
todos nós encantou. Nós aprendemos muito, e
eu, particularmente, aprendi muito nesta reunião.
O mais importante que eu achei de tudo isso
foi essa discussão democrática, esse diálogo permanente, quando V. & sai da Presidência, passa
a Presidência ao nobre Senador Pompeu de Sousa e vai argumentar. Argumentar por quê? Para
defender o nome da cidade que V. EX' muito bem
representa, desse povo sofrido que confiou em
V. ~. e V, 5(.' está aqui, não apenas como Senador, mas como Presidente de uma Comissão que
tem a responsabilidade de ajudar o Governo do
Distrito Federal a fazer uma administração condigna, porque a cidade merece. Portanto, eu acho
que tudo isso foi uma festa para todos n6s.
Agora, o que eu noto em todas essas explicações que foram dadas, e que eu acho que sejam
muito interessantes, o que ficou bem daro é que
a Constituinte deverá ou dar uma Câmara Distrital
ou uma Câmara Municipal a Brasília. Seja o que
for dado, o próximo orçamenmto terá que ser
discutido por essa Câmara. Então, será debatido
como todos os orçamentos nos outros Estados
são debatidos pelas Assembléias Legislativas. E
como disse o nosso querido Senador Pompeu
de Sousa, deve voltar a chamar-se de fato Câmara
Estadual. Nisso ele tem razão, é a maneira de
se dar o nome adequado a todas as Câmaras
no País.
Apesar de tudo o que foi levantado aqui, o Governo do Distrito Federal se sente muito à vontade
- eu digo isso em nome do Governador e em
nome do Governo do Distrito Federal - para
que esses esclarecimentos e foi para isso que
fomos chamados, possam ser melhor apreciados,
através das áreas que foram aqui chamadas, como a da Educação, Saúde, Serviço Público, Se-
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cretaria de VIação, convocando esses Secretários

do, através do PRODASEN, todas as informações
diárias que se queiram, de cada centavo que é
ulil~dP no Distrito Federal. E isso nós poderemos colocar à disposição do Senado. O sistema
foi desenvolvido dentro do próprio Governo, e
já temos terminais de _informações com o Tribunal
de Contas do Distrito Federal, que acompanha,
dia a dia, os gastos do Governo. E por que não
estendê-lo ao Legislativo] Reclama-se hoje a participação do Poder Legislativo, já que ele aprova
a lei, e não tem, depois, o conhecimento dessas
aplicações, até mesmo se elas estão sendo utiliza~
icação, se o objeto de aprovação da lei de meios
está sendo também o objeto dos gastos.
Então, nos Colocamos à disposição da equipe
do Senado para, no momento que quiser acoplar
um teÍminal do nosso computador, de onde virão
todas- as informações necessárias ao fief acompanhamento da fase da nossa execução orçamentária.
Quero agradecer; mais uma vez, esta oportunidade que nos foi concedida, de podermos usar
os nossos argumentos, que acreditamos não tenham sido brilhantes, mas pelo menos foram sin~
ceras, e v(eram de uma área puramente técnica,
e esta oportunidade para nós foi singular. Ainda
não tínhamos tido esta oportunidade, e nós só
ternos que agradecer ao Presidente da Comissão
do Distrito Federal, Senador Meira Filho, ao nosso
querido colega Senador Pompeu de Sousa, que
militou conosco no Governo,- era o nosso Secretário de Educação, e ao Dr. José Çarlos, sempre
mais um agradecimento, que nunca é demais,
porque é aquele técnico que nos tem ensinado
e conosco trocado diversos pontos de vista, que
só fazem aumentar o conhecimento técnico em
busca do aperfeiçoamento do nosso sistema. Muito obrigado.
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~------------------------------~~-=~~-=~~~~~~------------~~~-=~~~~
para que eles possam explicar melhor, em deta-

lhes, esses planos que nós, nem eu nem o Dr.
Alércio, poderíamos explicar, porque são áreas
específicas de suas responsabllidades.

De maneira que eu àcharia muito interessante
que V. Ex' os convocasse. pois estariam à dispostção da Comissão do Distrito Federal para faze-

rem esses esclarecimentos, que são_ democráticos, e é uma obrigação do Governo do Distrito

Federal dar conhecimento a esta Comissão que
legisla para o Distrito Federal, principalmente agora, como já disse no início, que está enriquecida,
porque aqui há três representantes autênticos de
Brasília, que são V. Ex", o Senador Pompeu de
Sousa e o Senador Maurício Corrêa.
Portanto, eu acho que a- reunião desta noite
é uma reunião histórica, que nos traz muita alegria
e me sinto rea1izado por haver participado.
Parabenizo V. Ext e o meu nobre colega e querido amigo Pompeu de Sousa, ao Dr. José Carlos,
que soube perfeitamente esmiuçar o orçamento,
e ao meu querido amigo Dr. Alérdo, que, com
a sua competência, com o seu conhecimento,
esdareceu no que pôde, dentro da sua aJr;ada,
a Comissão do Distrito Federal. Faço votos de
que possam se repetir reuriiões como esta, para
o engrandecimento, não apenas para a Comissão
do Distrito Federal, mas para o engrandecimento
do Governo do Distrito Federal. Muito obrigado
a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE

(Me~a

Filho)- Tem a

palavra o Dr. Alérclo Alexandre Gazal.
O SR. AIÉRCIO ALEXANDRE GAZAL -

De

nossa parte, n6s queriamos agradecer a oportunidade de prestarmos aqueles esclarecimentos
que nos foram solicitados, através das inquirições
feitas pelo nosso querido_ Presidente e legítimos
representantes nossos no Senado, o Sr. Senador
Meira Filho e o Sr. Senador Pompeu de Sousa,
e agradecermos também porque o orçamento
é um aprendizado constante, as colocações técnicas feitas pela Assessoria de Orçamento_ do Senado, aqui representada pelos s_eus inúmeros técnicos e também na pessoa do Dr. José Carlos,
que é uma figura antiga e conhecida nossa de
outros anos, já discutimos por várias ocasiões
as questões orçamentárias, não só do Governo
do Distrito Federal, mas o orçamento como um
processo todo; queríamos agradecer por todas
as colocações feitas, porque, embora não tivéssemos anotado em papel, gravamos também no
nosso aprendizado constante.
Ao Dr. José Carlos os agradecimentos por essas colocações técnicas que só ajudam a enriquecer cada vez mais o processo da elaboração orçamentária.
Como rriera questão de contribuição que pudêssemos dar, nós colocamos o nosso sistema
de _computador, que hoje faz todo o acompanhamento_ da área orçamentária para que o Senado tenha conhecimento de cada to~tão que é
aplicado no Distrito Federal e que esses dados
nos são transmitidos diariamente, através do sistema de computação. Não há absolutamente interesse algum do Governo em esconder gastos,
em camuflar gastos ou não mostrar, nitidamente,
no que está gastando. Os nossos computadores
prevêem um sistema de acoplamento de termi. ~ais e estão à disposição para se acoplar ao Sena-

O SR. PRESIDENTE (Meka Filho) -

O bilho

que aqui existiu...
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Sr. Presidente,

antes de V. Ex' encerrar os trabalhos, se o Dr.
José __Carlos não quiser mais pronunciar-se eu
gostaria de fazer um pequeno adenda ao que
ele disse antes.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu comecei a dizer que o brilho que aqui houve nós devemos, indubitavelmente, ao corpo de assessores,
em especial ao Dr. José Carlos, pelo interesse
e conhecimento demonstrados e pela ânsia, também de ouvir e perguntar.
O SR. POMPEU DE SOOSA - Sr. Presidente,
eu queria falar um pouquinho, antes do encerramento.
O SR. PRESIDE_NTE (Meira Filho)- Pots não.
Nós estamos exatamente fazendo este elogio aos
que estão aqui presentes, porque, na verdade,
eu vivi esta realidade. Se não fosse a assessoria
que recebi, eu talvez não tivesse condições para
ªqui estar. Os conhecimentos vieram do próprio
corpo de assessores sob a chefia do Dr. José
Carlos, e eu, também, como curioso, como interessado na solução dos nossos problemas, segui,
lpsJs Utteris, as orientações que ele nos deu.
De maneira que se brilho houve neste encontro,
devemos ao próprio Senado da República, não
Federal.
Tem a palavra o Dr. José Carlos.

O SR. JOSÉ CARLOS - Sr. Presidente, eu_
fico, inclusive, constrangido de usar da palavra
agora. Acho que a função de assessoria, a nossa
função de assessor, de técnico do Poder Legislativo é exatamen_te prestarmos as informaç&s
que nos forem solicitadas, as informações que
se tornem necessárias ao processo legislativo e
é isso que estamos fazendo aqui, agora.
Ouvimos alguns que nos precederam agradecer e falar que aprenderam, mas acho que, na
realidade, quem aprendeu fomos nós, mais bene~
ficiados por essa reunião~ que é, realmente, histórioa; fomos nós, como assessores, como técnicos,
como funcionários do Pode_r Legislativo e isso
nos-honra muito, que tivemos essa oportunidade
que a Comissão do Distrito Federa1 nos deu para
participarmos, aprendendo, exatamente nesse
sentido; e aí os parabéns acho que têm que ser
a V. Ex', vez que nwn processo Jegislativo, num
processo de um desenvolvimento organizacional
não basta um conhecimento técnico, uma capacidade técnica, não bastam as informações, o fundamental é exatamente a consciência e a vontade
política. É a partir do momentO _em qüe se m~i
festa a vontade política que todo um processo
é desandado, todo um processo vai para a frente.
Então, as honras são todas de V. fr. e também
da direção da Casa, do Senado - a quem não
podemos deixar de fazer referência --:- que tem
procurado instrumentar a assessoria, principalmente na nossa área. Isso aqui é o passo para
todos os nossos colegas que trabalham conosco
na Subsecretãria de Orçamento, o papel deles
é fundamental parã nós, e riã realidade, o mérito
é de toda a equipe, e o Senado tem-nos dado
oportunidades de nos aperfeiçoarmos, de nos
prepararmos, inclusive com vistas ao próprio futuro papel do Legislativo na área específica de orçamento, planejamento, etc.
A direção_ anterior_ da Casa e a direção atual
têm-se preocupado exatamente com .o treinamento, vamos dizer assim, especificamente na
nossa área, já que o ano passadó tiveii16s wil
curSo do CENDEC, para os nossos técniCos, tivemos um dela de estudos sobre matéria orçamentária, realizadÕ às segundas-feiras, no decorrer de
4 ou 5 meses~ onde pessoas do mats alto· nível
da Nação, conheCedoras da matéria, fizeram paleStras de manhã e de tarde, todas as segundasfeiras; este ano estamos com 30 técnicos do Senado fazendo um curso de especialização a rúvel
_de põs~grãduação na Fundaçã-º_ GetúJio Vargas,
e outros seminários têm sido feitos. Então; só
podemos diier que no_s __ sentim.QS muito felizes
de estar aqui e de termos essa vontade política,
agOra, na Comissão do DF e naqueles que tratam
do orçamêi)to _e na direção da Casa de nos dar
a habilitaÇã_o, a~ qualificação e a oportunidade exa.. tarnente de-pbderffios emprestar um riível razoável às funções que nos são próprias e estamos
aqui para cumprirmos com nossas obrigações.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Tem a

palavra o Sr. Senador Pompeu de Sousa.
___ o SR. POMPEu oE- SOOSÃ.--.:__~PreSfdente!, eu
queria apenas fazer um peque.no .adendO ao qu~
disse aí, quando ocupava trans1tonamente a Presl_dênc~... porque esqueci-me de assinalar dois pontos e faz_er uma s_ugestão.
Um dos pontos é que quandO fazia o louvõr
do zelo com que V. Ex' se houve nesse episódio,
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da dedicação, do espírito público, V. _Ex. levou
o seu devotamento até o nível de -vamos dizer
- baixar em diligência e V. EX' mesmo, como
se funcionário fora, executar essa diligência e ír
saber no Hospital Distrital quais eram as necessi~
dades daquele hospital. Realmente, é um caso
exemplar de dedicação à função pública.
Quero assinalar, por outro lado, que o meu
velho e querido amigo Carlos Murilo Felído dos
Santos, que tem um nome histórico - felício
dos Santos, que em Minas Gerais e no Brasilsígni~
fica alguma coisa - está em uma Casa que é
dele, também, de vez que ele é meu suplente
no mandato senatorial.
Por tudo que foi exposto, Sr. Presidente, vimos
que a apreciação do Orçamento· do Distrito Fede~
ral do próximo ano ainda será missão .desta Co~
missão, de vez que, por mais cedo que sejam
realizadas as eleiçõ~ no Distrito Federal, e eu
tenho uma emenda '(inaudível) as Disposições
Transitórias para que essas eleições se realizem
no dia 15 de novembro de 1988, tanto a de Gover~
nador, como do Legislativo local, é impraticável,
quer dizer, que essa apreciação do orçamento
seja feita por intermédio do próprio Legislativo
local. Então, nós já devemos estar preparados
para que o próximo orçamento seja co-responsa~
bilidade e cc-autoridade nossa, porque nós devemos assumir as nossas responsabilidades, e com
isso,-assumir a resptiva autoridade.
Concluindo, quero ·apresentar unia sugestão
que é a seguinte: já que estamos saindo do domínio da ficção para entrar no domínio da realidade,
a da_execução orçamentária, que esta Comissão
se invista, Sr. Presidente, na _sua _cº-ndição de uma
Comissão de Fiscalização Fi_nancefra e acompanhe, pari passu, a execuçãd or~am·entáiiã, para
que a ccrresponsabilidade, que a função pública
nos impõe, seja completamente pela co-autoridade do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Muito
obrigado a todos.
Está encerrada a reunião.
10• REUNIÃO, REAUZADA EM
3 DE NOVEMBRO DE 19117

Às dezessete horas do dia três de novembl-o
de mil novecentos e oitenta e sete, na sala de
reuniões da Comissão do Distrito Federal, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Set1hores
Senadores Meira Filho, Presidente, Pompeu de
Soúsa, Mauro Benevides, Saldanha Derzi, Iram
Saraiva, Edison lobão, Rorum Tito, Aluízlo Bezerra, Mansueto de Lavor, Francisco Rollemberg e
os Senhores Deputados_ Augusto Carvalho, Geraldo Campos e FranclSCOCarileífo, tendo como
convidado o Senhor Governador do DistritO Federal, José Aparecido de Oliveira, reúne-se a ComiSsão do Distritó Federal. Deixam de comparecer,
por motiVo justificádo,- os Senhores Senadores
Cha9as ROdrigues, Alexandre Costa, Maurício
Corrêa, Mauro Borges e Joao Menezes. Havendo
número-reQimental, o Senhor Presidente Meira
Filho declara abertos os trabalhos e dispensa a
leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada
como aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente
convida o Senhor governador do Distrtto Federal
que veio à ComiSsãO trazér eSclarecimentos públicos sobre a grave situação deflagrada com a greve
dos rodoviários, trazendo para exposições e esclarecini.entos o Chefe do Gabinete Civil, Dr. Guy
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Affonsõ de Aimefda Gonçalves, e oS Secretários
de Setviços Públicos, Dr. José Carlos Melo, Secretário do Trabalho, Dr. Marco Antonio Campanela,
Secretário de Reforma Administrativa e Assuntos
Económicos, Dr. Arlédo Gazal e Secretário de
Segurança, João Brochado. Dando continuidade
o Senhor Presidente concede a palavra, pela ordem, e pelas interpelações, aos seguintes parlamentares- ·seriadores Pompeu de Sousa, Edison
Lobão, Ronan Tito, e os Deputados: Augusto Carvalho, Francisco Carneiro e Geraldo Campos. Em
seguida, o Senhor Presidente franqueia a palavra
aos demais presentes pela ordem: Presidente do
Sindicato dos Rodoviários, Sr. Pedro Celso e Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes
Coletivos do DF, Sr. Wagner Canhedo. Diante da
expo-sição das partes interessadas e não tendo
chegado à resolução do problema, o Senhor Presidente colocou em votação a proposta de conti~
·nuidade de discussão até que as partes consigam
chegar uni acordo. Os prOnunciamentos são
publicados, na íntegra, em anexo a esta Ata, por
determinação do Senhor Presidente Senador Meira F11ho. Nada mais havendo a tratar, encerra~se
a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Secretário da Comissão, a presente Ata que
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Melra Filho.

Derzi, Edson lobão e João Calrnon, que acompanharam o Governador do Distrito Federal, Dr. José Aparecido de Oliveira. Vieram S. Ex~ solicitar
a esta Presidência a convocação, em caráter extraordinário, desta reunião, para tratar da greve
que fez Brasí1ia parar desde a zero hora de hoje,
t. nosso ardente desejo que esta reunião não
entre para o roi daquelas que discute, debatem
e nada resolvem, também que a_ solução que se
busca hoje aqui não seja aquela que venha a
onerar mais uma vez o bolso já vazio do nosso
povo.Contamos cóm a honrosa presença de S:Ex-o GOVernador JOsé Aparecido de Oliveira, dos
Senadores da Comissão do Distrito federal, de
Secretários de Governo e de entidades de classe
convidadas a participar deste encontro.
Os critérios iniciais são os seguintes: cedemos
a palavra ao Governador do Distrito Federal; pos~
teriormente, aos Senadores aqui presentes, que
poderão formular perguntas ou questionar; aos
Secretários de Governo e, por fim aos legítimos
representantes das entidades aqui presentes.
Com- a palavra o Governador José Aparecido
de Oliveira.

iliYEXO A ATA DA JO• REdN/Ao ORDII'IÁR!A DA COMJ$40 DO DISTRTTO FPJE-

bléia Nacional Constituinte; Srs. Serl.ãdoi-es, inem.bros da Comiss~o. do Ojstrito Federal; Srs. repre_$.e.ri:tantes de Bfasília na Assembléia Nacional
Constituinte, Senador Pompeu de Sousa e Deputado Francisco Carneiro; Srs. üderes do Sindicato
dos Rodoviários; Srs. rePreSentimtes das empresas concessionárias de transporte público do Distrito Federal; Srs. Secretários de_ Estado; Sr. Chefe
do Gabinete Ovil, meus tompãtlheiros- de ·aovemo:
Esta reunião extraordinária, como- acentuou,
nas suas primeiras palavras, o Presjdente Meira
Filho, foi feita por solicitação do Governo do Distrito Federal. Ê que senti do meu dever trazer
à Comissão do Distrito Federal, que tem a responsabilidade dos assuntos do território federativo
da Capital do Brasil, esclarecimentos públicos sobre a grave situação criada hoje com a greve
dos transportes públicos no Distrito Federal.
Trata-se, de fato, de um problema de gravidade
singular, já que Brasflia, como gostam de repetir
os brasilienses, tem uma característica única na
vida brasileira: aqui o corpo humano se divide
em cabeça, trOnco e rodas.
A ddade hoje, por isso mesmo, com a paralisação dos transportes urbanos, está vivendo graves repercussões econômicas, sociais e adrnínistrativas em toda a sua vida. E na realidade devo
começar por dizer que a consciênda não me acusa de tudo ter feito no diálogo mais aberto e democrático para evitar a paralisação, que hoje está
punindo toda a população do Distrito Federal.
Basta ver que há mais de uma semana convoquei
para o próprio Palácio do Buriti rodoviários e concessionários para o diálogo franco, aberto e democrático no sentido de conseguir a compatibilização de interesses exatamente no objetivo de
que o povo náo fosse mais uma vez punido, etn
nome do exercício democrático nas reivindicações trabalhistas. AJk porque essas negociações
se faziam com a presença e a coordenação do
Chefe do Gabinete Civil e elas mostravam um

a

.RAL,IIEAIJZI\DA EM j DE NOVEMBRO DE
1987, REFERENTE A PROPOSTA Dé
-ACORbO PAI<'! SOLCJGO!YAR A Cili.EVé
!'lOS TRANSPORTES COLETJVOS DA C4PJTAL DO BRASIL. APRESé!YTADA PELO Sé!YHOR GOVêR!YADOR JOSÉAPARéCIDO
DE OL!Vé!RA.
Pre-Sidente; Senador MeJra Alho.
Vice-Presidente: Senador &lison Lobão.
··O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Haverá

número regimental, declaro aberta a reunião. Não é a primefra vez que a Comissão do Distrito
Federal se reúne em busca de solução para a
greve nos transportes coJetivos da Capital do Brasil.
Ainda este ano, estivemos reunidos com o Sin~
dicatO d.icategõria dos rodoviários, com o Secretário dos Serviços Públicos na época, o Dr. José
Roberto Arruda, com os empresários e também
com usuários dos transportes coletivos.
Foi Uma reunião acalorada, na qual as partes
em- qUestão apresentaram seus argumentos e ra-zO-es- para, no final, felizmente, encontrar-se um
caminho pata a solução do problema naquele
tempo·.
Hoje, esta Comiss.!'lo volta a se reunir para ouvir
argumentos e razões a propósito de outra greve,
já deflagrada pelos rodoviários, desde o começo
do c;iia de hoje, que paralisa o transporte de mais
de um milhão de passageiros, quer dizer, Brasília,
com a greve parou.
Felizmente, esta Comissão não parou.Aqui está
reunida para cumprir a responsabilidade que lhes
cabe, perante o povo que a elegeu, a de buscar
soluções para os nossos problemas.
A bem da verdade - e só a verdade interessa
- d~ declarar que recebi hoje, em meu gabinete, as honrosas visitas dos Senadores Saldanha

O SR. GOVERNADÓR JOSÉ APAREaOO DE
OLIVEJRA- Sr. Presidente, Senador Meira Filho;
Sr. Senador Mauro Benevides, da Mesa da Assem-

3086 Sexta-feira

20

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H)

encaminhamento vitorioso do diálogo democrático porque os rodoviários nesses entendimentos
conquistaram mais de 22 cláusulas c;le natureza
social, antigas reivindic:ações que, ao longo do

assembléia para que o Governador tivesse tempo
de -prover o "caixa único", que é a única forma
de possibilitar _a _neg()Ciação, evitando que o ato
Uiu1ateral interrompeSSe o diálogo democrático,
a atitude radicalizadora, que prejudica fundamentalmente o próprio povo e mais ninguém, punindo, s_obretudo, as populações mais carentes, as
qo-e não têm transporte próprio, as que dependem
principalmente do próprio subsidio para que o
salário-mínimo não fosse alcançado como estav?l
quando cheguei a_o governo.
Eram palãvras ciãras, ~ram palavras serenas,
eram palavras que refletiam, como refletem, uma
realidade e a realidade não é imaginosa. Não se
trata, no caso, de que, em_ nome de lnteresses
de 6 mil brasilienses, por mais legítimos que sejam e por mais legítimos que Fossem, levássemos
à repercussão que reza fundamentalmente o direito essenciat até o trabalho, o direito essen.ctal
de l9comoção, o direito de ir e vir, o _direito que,
neste momento, se nega a todo o povo de Brasília,
em nome- de reiVindicações que estavam sendo
atendidas no seu caráter social.e que seriam discutidas no seu c_aráter econômico e, no entanto,
numa manifestação _radicalizadora, numa manifestação de intolE::rância, numa manifestação que
agride a própria consci~ncia popular, num desafio
e numa confrontação, sem motivo, sem oportunidade, sem sentimento dvico, está a cidade toda
ela, paralisada, tendo o Governo do Distrito Federal que usar alguns ônibus como se fosse uma
tarja a acusar uma greve ilegal - nascida da
intolerância, no dare propósito da raclic:alização
..:;..,-usar ônibus com a tarja 'Transporte EspedaJ
Emergência: Hospitalar", porque foi esta a única
fou:n~ de proteger a vida de doentes que já não
se. podem locomover nes~__ <:idade.
Brasília está com os pés quebrados pela intolerância, em nome de reMndic:ações que estavam
sendo encamiilhadas viforlcisafuente, com uma
realidade c:jue todoS cõnhecem: o' Governo do
Distrito Federal só pode prover o "caixa único"
com os recursos que lhe são repassados pelos
Ministérios da F;:u;enda e do Planejamerito~ e ambas as autoridades solicitaram do Governador,
GOmo d~- seU-_ .direito e como _de meu dever, que
lhes dessem tempo para, iriclusive, fw:et um realinhamento da destinação de recursos públicos para atender à situação_ do transporte coletivo de
Brasllia. E não cabe aqui dizer que desde setembro se sabia disto. SaPia_::-_s_e disto desde janeiro,
sabia-se disto desd~ o rqomento que se fez o
último acordo salarial c:om os rodoviários, porque
sabemos que essas reínVídicações _são permanentes enquanto o curso da economia não adquirir estabilidade e a política de preços não estiver
onerada pelo processo inflacionário. E sabem, como sabiam os rodoviários, que é exatamente por
issó que existe uma data~ba5!e. No caso das ~m
presas privadas, em novembro; e no caso da TCB,
em outubro.
_-Sabi_am, como sabem, que esta inovação é apenas a invoca_ç:ão de um pretexto, que não é verdadeiro, até porque a data-base é agora e até porque
estávamos encaminhando soluções objetivas
cóhf22 cláusulas sociais atendidas e que o meu
compromisso público de encaminhar, ainda nesta
semana e até o fmal dela, a discussão das dáusulas económicas das reivindicações salariais.
- -- Nada adiantou, nem o apelo sereno, compreensão, -nem o depoimento que eles próprios farão

tempo e ao longo dos anos, não haviam sido
conquistados por essa categoria profissional.
Na verdade, Brasília toda sabe e sabe todo o
PaiS que o nosso transporte público tem um forte
subsidio do "caixa (mico" que, ao longo do tempo
e sobretudo com a defasagem que decorreu do
~gelamento de preços e das tarifas, já chega

ho)E: a onerar gravemente não apenas o cofre
do Distrito Federal, mas até mesmo os r_ecursos
que são repassados pela-SEPLAN para o _Governo
do Distrito Federal.
Basta revelar que, neste momento, _estou t~n

tando com o Governo da União, através do Minis-

tério do Planejarnento e do f'ltinlstério da F&eriga,
recursos adicionais para noVembrO e dezembro

da ordem de 520 milhões de cruzados para o
"caixa único". Isso envolvendo ainda a decisão
do Governo que em consc_iência a assume, alheio
a qualquer interesse de natureza po][tica, inclusive
das repercussões cem relação à popularidade do
Governo do Distrito Federal, a responsabilidade
de aumentar as tarifas, alnda neste mês de novembro, em quatro cruzados e fazer riOvo aur:n~!l
to no mês de dezembro de quatro _c~dos. Do~s
aumentos seguidos com_ graves repercusSões na
vida das populações ma_is carentes, aquelas que
são exatamente as usuárias dos transportes de
massa, aquelas que representam as camadas
mais amplas, mais sofridas e mais profundas do
povo do Distrito Federal.
Ainda assim, sern o atendimento das reivindições atuais, o governo do Dlstrito Federal teffi
um débito corn os çooc:~_s_s[QI:lários da ordem de
195 milhões de cnn:ados. Com a projeção do
aumento salad_al dentro dos termos das reivindicações do Sindicato· dos Rodoviários, apenas para
argumentar, teriamos que conseguir do Governo
da União, mantendo inclusive, os aumentos das
tarifas, importância da ordem de 830 milhões de
Cnlzados, nesses dois meses de novembro e dezembro.
É: de se ver, portanto, que quando coloquei
os problemas com nitidez e com clareza, num
'GoVerno que age com absoluta transparência,
num GoVerno qUe não está a serviço de ninguém,
que se exerce com as mãos limpas e com a cQnsciênciá também, quando pedi algumas horas ao
Sindicato dos Rodoviários, ao Presidente do Sindicato qlle aqui está presente e à c:om!ssão representativa do seu órgão de c:lasse, pedi argumentando: os senhores estão obtendo dáusulas sociais que, ao longo dos anos, não conquistaram,
osSenhores têm a minha palavra que lhes merece
fé, não só pela minha vida pública, mas merece
fé para um diálogo continuado ao longo de dois
anos em que os rodoviários conquistaram uma
posição profiSSional, salarial, que os coloca hoje
em parelha com as grandes cidades brasileiras.
~ fácil demonstrá-lo com o quadro comparativo
dos salários dos rodoviários de Brasnia com relação aos salários dos rodoviários do Rio de Janeiro,
São Paulo, Minas Gerais, das grandes unidades
federadas, aquelas que têm recursos próprios o que não é o caso do Distrito Federal. Foi por
isso que pedi, ao invés de a assembléia se realizar
esse em assembléia pennanente; que adiasse a
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no seu sentimento de honra, do atendimento que,
ao longo deste Governo, tiveram os rodoviários
do Distrito Federal.
Senti, portanto, que era preciso trazer a opinião
do Distrito Federal a esta Comissão, e tem ela
a responsabilidade de ser a c:onsciêncla viva na
fiscalização, na avaliação, no exercício democrático da, critic:::a sobre os assuntos que interessam
à vida dos cidadãos de Brasília.
Senti que devia trazer aqui todo o meu governo,
para que cada homem, com a sua consciência,
com a sua Identidade moral, com a sua responsabilidade pública, viesse dizer ao Governo que nao
se completa no Palácio do Buriti, porque se amplia
e se aprofunda nesta Casa do Congresso Nacional
e, sobretudo, nesta Comissão.
Peç:o até licença para declinar o nome do Deputado Augusto Carvalho, que não estava no mo-mento em que iníc:ieí estas palavras, que é tani·
bém um representante do povo de Bra511ia. Quefo,
portanto, pedir lic:::ença à Comissão para oferecer
um espetác::ulo que me parece da melhor inspiração democrática, começando por pedir ao chefe
do Gabinet_e Ovil que faça o relato: dos entendimentos que coordenou com empresários e rod~
viários no Palácio do Buriti.
O SR. POMPEU DE SOUSA -~Sr. Presidente,
uma questão de ordem. Não s_eria desejáVel qUe
o Gabinete Ciyjl fOS® para a Mesa para poder
ficcir defronte de toda a Assembléiã?

O SR. PRESIDENlE (Meira Filho)-Acatamos
com prazer a sugestão do Senador Pompeu de
Sousa Coiwidamos o Dr. Ouy a que faça parte
da nossa Mesa.

--:_o SR. POMPEU SE SOUSA - Sug!!stão que
eStendo a todos os possíveis depoentes nesta ~u
nião.
O SR. PRESIOENTE (Moira Filho)- Como
o Governador disse, esta é uma Casa democrática.

O SR. GCN DE Al.Jo'\EIDA - Sr. Presidente da
Comissão do Distrito Federal, Senador Meira Filho; Srs. Senadores, merribros da Comissão çlo
Distrito Federal; Srs. Deputados; Srs. SecretárioS;
Srs. dirigentes do Sindicato dos Rodoviários; Srs.
dirigentes empresariais de Brasília aqui presentes;
sr- e Srs.:
Parece-me que seria interessante, ante~ que entrássemos objeti.vamente na expOSição das negociações em curSo corn os iodoviátios, alguil) re- ·
trospecto sobre o que é a política trabalhista deste
Governo.
Creio que é importante que nos situemos num
contexto, num cenário mais amplo, para que possamos, em seguida, entrar no detalhe, no ePISódio
que estamos vivendo neste momentQ. A relação
de uma _coisa com a outra é intrínseca, porque
ela representa princípio, representa ffiosofia de
Governo.
Diria que o governo que atualmente se exerce
em .Brasília, sob o comando do Dr. José Apareddo de Oliveira, surge exatamente naquele momento em que todas as esperanças saíam das
rt.!aS e já se entrfnc;:)le~vam nas casas de decisão.
A partir da eleição do Dr. Tancredo Neves para
a Presidência da RepúbHca e d.ct ascensão em
meio a tragédia, que todos conhecemos. do V!cePresiden~ eleito, Dr. José Samey, à Presldênda
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da República, sentia-se, sabia-se, e era parte de
todo um processo de campanha, de todo um
processo de convicções, aclirhulados ao longo
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do equilíbrio, o caminho da solução desses problemas. _
A diretriz estabelecida neste sentido no Governo
do _bisiríto Federal foi _a diretriz do diálogo. Toâos
os problemas trabalhistas deveriam encaminharse. Recebi nesse sentid_o determinações expressas
do Sr.- Goverriador, em função mesmo do meu
trabalho de coordenação de atividades, na ante-sala do seu gabinete, o diálogo, como encaminhamento, corria contribuição para a consolidação
do processo democrático, como mancira de conhecei- e encaminhar soluções para os problemas, em ação conjugada com a Secretaria do
Trabalho, em ação conjugada com -outras áreas
do Governo:
Podemos dizer, sem nenhum orgulho especial,
porque nao fizemos nada mais nada menos este
Governo dO que cumprir o seu dever, que durante
todo -este periOç!o em melo às turbulências naturais nas questões trabalhistas, em meio às emoçOeS llaturaiS no prOcesSei-de- COndução de negociações, que todos praticamente terminarátn de
"alguma maneira com resultados positivos; que
todos se produziram, se desenvolveram nos limites do diálogo; que em nenhum momento o Governo usou de maneira definitiva o instrumento
da demissão; que não temos nenhuma violência
a espeCial a· lamentar no curso desses doisanos
e meio. E que dois anos e meio em que, simultaneamente, o País está pobre, o País está com
problemas económicos graves, está com problemas sociais graves, e se reabre à reivindicação,
se reabre ao debate, numa sociedade reprimida
que, ao longp de vinte anos, tem muito a pedir,
tem muito a reivin':ficar.
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e os resultados foram positivos, os problemas foram resoMdos, e algum meses depois vimos ascender à direção do Sindicato dos RodoViários,
de carreiras políticas, de práticas políticas da camo Pedro Celso, com a sua garra, com a sua dispopanha que se desenvolveu em defesa das "diretaS
sição, para exercer essa função tão delicada.
já" e depois da eleição do Presidente, que teríaTivemos, posteriormente, outras negodações
mos, na abertura democrática, o ressurgimento
com os rodoviários, momentos de dificuldades,
legítimo das grandes aspirações trabalhistas, das
momentos de tensão, como dizia o Presidente
grandes reivindicações,_sopitadas, reprimidas, ao
Meira Filho, lembrando episódios anteriores, mas
longo de vinte anos de regime autoritário.
chegamos sempre a um resultado positivo, corno
aconteceu em novembro do ano passado, coinciSabíamos - e a convfcÇão era de tal ordem
dentemente no dia 2 de novembro, como aconte- que num relance o Sr. Governador se deu
ceria duas vezes pelo menos ao longo deste ano,
conta de que Brasília havia deixado de ser aquela
culminando em maio último, com o acordo feito,
Capital da vocação administrativa, havia deixado
às vesperas de uma assembléia que promentia
de ser apenas a Capital dos funcionários públicos,
greve, um acordo em que as duas partes se cone já exercia um papel fundamental no setor trabalhista brasileiro, com o naSCimento de sindicatos,
venceram de que os resultados obtidos eram os
melhores. E chegamos, finalmente, ao novo procom o nascimento de atividades profissionWs, de
atividades econômicas de outra natureza que gecesso que está em andamento.
ravam como conseqüência a organ1zaç36 de asGostaria de lembrar que graças a esse critério
sociações de entidades que representavam e rede entendimento, que se desenvolve como direpresentam os legítimos interesses dos trabalhatriz, como-objetivo do Governo, apesar das limifádores.
ções que muitas vezes _dificultam os entendimentos, que são até incompreendidas, e que é natural,
Nada melhor para explicar, portanto, que em
por falta de um conhecimento-mai& inti_mo das
meio a superação dessa vocação administrativa,
realidades qUe nos cercam, eu diria que os rodõdo nascimento das cidades-satélites com todos
viávios, ao longo deste dois anos e meio do atual
os seus graves problemas, acumulando cerca de
Governo, tiveram conquistas graças à maneira
75% da população do Distrito Federal, cidadesdedicada com que se lançam à defesa destas
dormitórios, muitas vezes, sem destinos de emreivindicações.
prego, apenas servindo de guarida para aqueles
que vêm ao Plano Piloto trabalhar, que _estávamos
PrimeirO, a liquidação do intervalo de trabalho,
diante de alguns desafios e um deles era ordenar
que era, como todos sabem, a grande chaga que
a relação de trabalho no território do Distrito Fedeatingia o setor; ficavam até 15 horas à disposição
ral. Nasce daí o primeiro passo do Goveino ria
da empresa, para receber em apenas oito horas,
sua primeira semana de trabaJho, que foi a criação
já que havia no meio do dia intervalos de até
da Secretaria de Trabalho. Tínhamos, então, defi__ I::- importante que tenhamos todos presentes 5 horas não remuneradas. Hoje, mais de duas
nida claramente a perspectiva deste Governo em
horas iguais às horas extras, são 8 horas de trabano cenário, governo, trabalhadores, empresários,
reJaçáo ao trabalho, em meio a todos os problelho, com intervalo para o almoço, e o excedente,
para que possamos nos entender diante desta
mas representados por uma sociedade onde se
realidade maior, que é a necessidade de consohoras extras; conquista que Governo reconheceu
havia produzido uma exacerbada acumulação de
de absoluta justiça à reivindicação. Entendeu-se
lidar o espaço político, consolidar o regime demorenda, onde estudos do próprio governo revelacrático que vai renascendo, para que possamos, · com os empresários, sensibilizou os empresários
vam que, até 86, milhões de brasileiros não ingenum espaço politico aberto, avançar nas questões
que compreenderam a situação, e o desdobra·
riam diariamente sequer as 2.240- calorias, que
sociais, nas grandes conquistas que levarão, inevimento foi a contratação de cerca de mil pares,
as Nações Unidas consideram o mínimo essen- tavelmente, à modernização deste País.
motoristas e trocadores, para impedir o intervalo
dal; num País em que às vezes, ganhar o salário
e outro problema que era a dobra do turno. Resol·
Eu diria, citando o caso especffico dos rodovi-ámínimo chega a ser trágico e sinistro sinal, um
vido o problema, esse problema crucial, aí estarios, para não delongar mais, para que outros
privilégio, porQue temos aí 30 rriilhO_es de trabavam também igualados os salários dos motoristas
companheiros possam apresentar as suas inforlhadores, mais ou menos, que trabalham e não
das empresas particulares, e reduzidas as difemações à Comissão e aos Srs. Parlamentares aqui
recebem sequer o salário mínimo. Este é-o quadro
rença dos_outros setores de trabalho em relação
presentes, que desde a primeira semana de Gosocial deste País, o dramático quadro que está
à TCB. Fim do iirtervalo, no seMço de ônibus
verno travamos contatos com os rodoviários. Tína consciência de todos, que vemos transitar nesde aluguel da TCB, com o pagamento de horas
nhamos uma semana de Governo e pouca expeses .corredores e nos plenários da Assembléia Naextras, implantação de fiscalização mecânica nos
riência nas realidades sociais do Dístrito Federal,
cional Constituinte, produzindo alguns debates,
ônibus, acabando com a tradição de que todo
pouca convivência direta, e aí estava o Pedro Celalguns diagnósticos que representam a face real
acidente era culpa do motorista.
so, estava creio que também o Malaquias e outros
de nosso Pals, neste momento, e que clama por
Criamos o priineiro programa habitacional para
dirigentes do Sindicato dos Rodoviários, ainda na
nossa participação, por nossa presença e por nos- oposfção lutando para serem eleitos dirigentes
rodoviários, com 500 lotes separados na Cidade
sas convicções.
Ocidental, para sevidores da TCB, que pOr uma
do _Sindicatos dos Rodoviários, clamado contra
a injUStiça clara que se cometia contra o Sindicato,
coincidência estão com as obras de infra-estruDiriã que a partir da criação da Secretaria de
representando legitimamente os interesses do
tura em fase final de decisão entre a SHfS e a
Trabalho, e é interessante acompanhar o fio conPrefeitura de Luziânia, para inicio das obras. Pagasindicato. Um mês antes havia-se produzido o
dutor desse processo, ptoduziram-se vários promento de adicionais de insalubridade; periculo-acordo em meio a uma greve que começou no
blemas trabalhistas no Distrito FederaL O País
Distrito Federal, Jogo depois da posse do Presisidade para mecânicos, após os laudos técnicos
recebido com uma dívida interna brutal, com uma
competentes; passe livre para os rodoviários em
dente da República; houve o acordo coordenado
dívida externa de 120 bilhões de dólares, com
peJO- atual Chefe do Gabinete Civil do Presidente
todos os horários e em dias independente de o
uma inflação de 230%, mais ou menos, este Pais
desJocamento ser para trabalho ou não; aumento
da República, Sr. Ronaldo Costa Couto, que era
tinha e tem dificuldades tremendas para enfrentar
de uniformes cedidos gratuitamente; na TCB de
então o governador interino, e_ esse acordo sofria
situações como estas que estamos enfrentando
prOblemas, não estaria sendo cumprido pelos
um para quatro, e nas empresas privadas - e
hoje- isto está vivo no depoimento do Sr. Goverfoi um dos acordos a que c~amos no final
nador sobre as dificuldades do Governo-, e esta- empresários. Tomamos ao pé da letra a queixa,
da semana - até três unifo es, sapatos, que
a reivindic:ação, entramos em contato com os emremos enfrentando, certamente, ainda durante
presários por determinação do Sr. Governador,
não existiam antes, enfim, con uístas que se inum longo tempo, até encontrarmos o caminho
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corporam até mais como dáusulas, até mesmo
econômicas ao lado de seu significado social.
No curso das negociações a que estávamos
assistindo na semana passada, iniciadas bem antes, já com uma sêrie de documentos encami-

nhados pelo Sr. G_ov~rnªº-or ao Minlstério Qa_ Fa~
zenda, pelo qual o nosso Secr_etário para Assuntos
Económicos poderá dar, posteriormente, informações detalhadas, reclamando a necessidade
de apoio ao "caixa único", reclamando a necessidade de liberação das tarifas, para que_elas pudessem corresponder mais à realidade do que
até então, providências que se antecipavam até

mesmo às negociações que teriam início em setembro, outubro, para culminar, como aconteceu
no ano passado, como estava acontecendo agora
no mês de novembro.
llVeinOs;éntâo, durante um período preliminar,
negociações no tlmbito _da Sec;reta_ria do Traba~
lho, com a direção da TCB, algumas reuniões
com os empresários e o Secretárip do tral;:la1ho,
até que durante o iniçjo- d.,_ sem&n?t passada o
Sr. a-ovemador recomendou ao Chere d_o Gabinete Çrvil que assum~ a cpordenação dessas
negociações com empresários privados e com
a direção do Sind_icato dos rodoviários, com a
participação de alguns companheiros de_traba]ho,
como o Dlretor do D_epartamento Urbano, Wilson
Maciel, e o Secretário do Traba1ho, companheiro
Marco Antônio Campanella.
Essas negociações, ·eu diria, foram realizadas
m.un clima cordiaJ, com algumas tensões naturais
dentro de círcunstãncías como essa, mas com
colocações pertinentes de ambas a$ partes. Diria
que na minha [unção de coordenador, senti-me
à vontade porque encontrei um clima pa:ra que
se desenvolvessem essas negociações, de tal maneira que pudéssemos culminar com aqueles preliminares, enquanto o_ Governo do Distrito Federal
desenvolvia o seu trabalho às autoridades económicas, para obtenç:ão dos recursos essencíafs para o "Caixa Único", ta1 como roi descrito por S.
Ex!' e _será descritQ_de _m_qnelra detalhada por ou~
tros colegas do secretariado que estão presentes.
No decorrer de_ssas _negociaçães1 a primeira
parte das quais é desenvolvida com a Secretaria
do Trabalho, com a direção da TCB, Dr. _Getúlio
Ferreti, qUe aqui está presente, nós tivemos, nO
caso da TCB, cdnquistas da seguinte natureza:
auxilio-creche para menores até seis- anos; filho
de mulher empregada; ampliação do número _de
uni[ormes; contratação de mulheres; abono e participação em greves gerais; 150 dias de es@bilidade para empregada gestante, a partir da concepção, eram 120 dias; anistia para as advertências e punições a cada ano com a retirada das
fichas funcionais, a partir de 1988; os contratos
para serviços d~ transportes com terceiros serão
encerrados e realizados <:;QIJ'l o pessoal da TCB;
liberação de 48 dias/homem por ano para membros da Comissão de Empregados para a ub1ização no interesse da ati'li.Qª_cj~ _sindical; auxlllo-runeral, um salário-base do empregado para o dependente legal; pagamento pela empresa dos exames de saúde prê--admissionais; redução do período de experiência de 90 para 60 dias; c:omplementação salaria1 para o empregado em benefic::to, variando de 95% a 75% do seu salário; plano
de cargos e salários; comjssão paritária para estu_dar e apresentar propostas ao GDF.
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Passamos no segundo período à discussão das
cláusulas sociais, das negociações entre o Sindicato e empresários particulares. E vou dar aqui
uma rápida síntese, pois temos cerca de 128 cláusulas aprovadas. O não-pagamento de avarias,
qUe era wna cOnquista já fe_ita na TCB, wna grande e antiga réMh.dicação dos rodoviários, que se
sentiam prejudicados com os julgamentos e as
análises que se raziam ein circuntâncias como
essa; a concessão de.maiQr_número de uniformes
e macacões, induindO Sapatos e cintos; aUX11io--refeição, a TCB já dá um auxilio-refeição amplo;
os servidores das empresas particulares não tinham esse ãuxillo; _o_ auxílio que se cOnseguiu
agora aindci nâo é o ideal dos rodoviá_rtos que
seriam o_s mesmos c!a TCB, mas produziu-se um
avanço üilportante, com o reconhecimento, pelos
empresários particulares,- da neceSsidade de se
criar esse awálio, e se evoluir, posteriormente, para_s_e alcançar a paridade entre a TCB e as empresas particulares. Aviso prévio em dobro para empregados com mais de 1O anos na empresa; nas
contratações não haverá mais discriminações entre homens e mulheres; náo seráo descontados
no- _abono anual as faltas ocorridas nos dias de
greve geral: 12 de dezembro e 20 4e agosto.
Cotnfssão paritária para elaborar os estatutos
das comissões de empresas com liberação e seus
membros aos sábados.
Estabifidade de 2 _anos para os membros das
corrUssões de empresa.
Arrecadação nos terminais,
Unificação da data base em 1~de outubro. Essa
foi uma das diretrizes estabelecidas pelo Sr. Governador na reunião que rez na última 5'-feira
com os empresários,. ausente o Presidente do Sin~
dicato por ter sido impossível encontrá~lo quando
foi determinado pelo Sr. Goverhador que, daqui
para frente, as vantagens obtidas pela TCB devem
ser as vantagens obtidas pelos empregados das
empresa-s particulares e vi ce-versa. E que gradual·
mente as conquistas da TCB, que são maiores
do que as dos empregados das empresas particulares, sejam incorporadas e que haja paridade
absol_uta _no decorrer do tempo, de acordo com
as pOssibilidades econômicas.
Arrecadação nos ierininais, outra grande reivindicação dos rodoviários, por uma questão de melhor condição de traba1ho, maior segurança para
os trocadores.
Feç_hamento do ponto após o encerramento
do trabalho para os cobradores, fornecimento para as comissões de empresas do número de vagas.
Relação de empregados com função, salário
e-endereço a·cada: dois meses.
Umite máximo de 6 horas pa"ra apuração de
ocorrência e pagamento das mesmas quando
n~o-ror ·caracterizado a_ culpa ou dolo do empregado. Antes não héivia limite de prazQ, passavamse 2, 3 OU rilaiS dias e não havia o reconhecimento
no salário desse período perdido. Hoje há um
reconhecimento desde que não fique caracterizada a culpa do empregado.
Mais de 60 dias de garantia de emprego para
gestante após a licença-maternidade.
Aumento para 10% de gratificação salarial para
o arrecadador e de 5% para os auxiliares de arrecadador.
- Aumento para 25% de gratificação para o guiocheiro.

bnplantação de plantão médico de manhã e

à tarde.
Aumento de 10% para 2 cruzados de comissão
por passageiro para o motorista do ôrubus Zebrinha.
Exigência da c::arta~fiança apenas para os empregados que traba1ham corrt numerários, antes
era exigido para todos.
Definição das escalas, conforme o local de moradias dos empregados.
_
Colocação de bebeQour_o nos terminais e. garagem. A empresa se compromete a romecer uma
via da ficha Pe manutenção para o_ moto(ista
_ _
quando solicitada.
Fomectrriento do troco diário para os cobradores de ônibUs ExeCutivo e Zebrinha. Serão concedidas fériaS para os- empregados em dia -(rtil
com pagamento de 48 _hor~s. de _an~~edência,
serido que ·no mêS de dezeinPto, o empreg~do
rec_eberâ o 13"'-.$alário quarid~ quiser e_ quanci_o
soJfcitado.
Fornecimento ele c::~ac::há padrOnizado no tamc'.a~
nho para os empregados de todas as empresas.
Fica proibida a contratação, a partir desse acordo, do trabalhador que já tenha um emprego.
E a opinião do sindicato é a de que não se deve
estimular o duplo emprego.Cad.a trabalhador, na
sua área, deve lutar para conseguir melhores condições de trabalho e obter avanços que possibilitem o exercido. de uma_ tarefa apenas a fim de
que possa dedie,ar o_s_eu tempo a outras atividades
inerentes_à própria condição humana.
As empresas se comprometem a divulgar o
programa do Fundo Nacional de Educação~ auxflio-funeral, um salário-base do empregado para
o dependente legal.
Creio que ~ sfntese entre o passado e o presente, o passado mais anterior e o passado recente e- a situação atu_al mostra e cara~~ _a boa
vontade, o interesse e a· sensibilidade do Gbvérilo
para os problemas. ~stra o c:uidado com que
se=-cfeseiwàlvenl eSsas negódaç:õés, ã -sensibilidade com que se procura ttatar reivingiCaÇ6es
legítimas. Sabemos todos e está _n~ consciência
de cada wTt de nós- e nós o disSemos durante
as campanhas polftic::às-qtie precederem a instauração do ·novo regime - as tremendas chagas
sociais que marcavam este Pais. As tremendas
distorções que marcavam a relação de trabalho
- aqui mesnio os Senhores. podem encontrar,
eni-vãriaS dessas cláusulas, inclusive n;:,; empresa
do governo, coisas que, aparentef!1ente, não deveriam existír. Sistemas antigos de tratamento ao
trabalhador que o sindicato defende, o Goveno
reconhece e alcança a sensibilidade dos empreSários. Tivemos diante de nós, no entantq, uma
situação de dificuldade muito grarlde: encontrar
recursos econômicos para tratar da questão sãla~
ria!.
Creio que não há necessidade em abundar em
palavras porque o Sr. Governador já avançou neste aspecto. Teremos, daqui a pouco, a exposição
das ã.UtQridades d~ áreas econô_miça$._ f'osso dizer aos Srs., e com Os cixnproinissOs que carreQo
comigo pessoalmente, que _esse esforço tem sido
feito. Quando se pediu ao Sindicato dos Rodoviários um prazo ampliado de apenas quatro dias,
isso foi feito na consciência de que, neste intervalo, obter-se~iam as con<;lições para apresenta~
· ção de uma proposta que poderia ser ou não
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ós índices são alarmantes, temos, segundo o Detran, dwentos acidentes, envolvendo ônibus, por
que deve ter. Que não deve chegar ao trabalhador
dia. A atividade de trabalhar em ônibus e andar
e dizer pura e simplesmente: vou poder pagar
de ônibus é perigosa em Brasília.
apenas o ·que a lei determina, porque que a lei , São da ordem de sessenta feridos e dois a três
determina significa um dispêndio da ordem de
mortos por mês.
518 milhões de cruzados no "caixa único". PreciO planejamento de transportes determina, em ·
samos encontrar algo mais, pois a realidade sopaíses· ricos, que não se ultrapasse a lotação de
cial, que aí está, é clamorosa e temos que chegar
quatro passageiros por metro quadrado. Em paípróximo desse ponto. Esse era o trabalho que
ses em desenvolvimento, toleram-se até seis pas-'
estava em desenvolvimento quando, infelizmente,
sageiros por metro quadrado.
apesar dos apelos feitos pelo Sr. Governador, inEm Brasília, na hora do pico, nos trechos mais
gressamos num período de turbulência, de dificulcarregados, temos dez passageiros por metro
dades que abundaria também diz.er: isso é extre- quadrado. É uma situação de_ absoluto desconmamente delicado num momento de transição
forto e que gera, inclusive, tensão dentro dos ônidemocrática, de situações políticas como a que
bus, o que é mUito natural.
estamos vivendo e que tive oportunidade de dizer
Essa crise-é diária e- ~ós moradores do Plano
aos amigos do Sindicato dos Rodoviários, porque
Piloto, da Asa Norte, da Asa Su1, do Lago Norte
assim os considero. apesar de todas essas turbue do Lago Sul, simplesmente a ignoramos, pois
lências e dificuldades que enfrentamos nas nosela só aparece para o grande público, para aqueles
sas negociações. Creio que não teria muito mais
que nãÕ- estão diretamente envolvidos com ela,
que acrescentar. Não sei se o critério da Mesa
quando temos um problema de aumento de tarifa
seria responder a alguma pergunta agor<:l, ou seria
ou uma reivindiCação s.:ilarial
posteriormente~
Mas_ é _i_mporJ:ante que a imprensa e esta Casa
tenham consciência de que o mais grave probleO SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Ouvirema de todos os graves problemas que temos que
mos o Sr. José CarlosMello, Secretário do Serviço
àdministrar em Brasília é o relativo à situação
Público.
do transporte urbano.
OSR.JOSÉCARLOSMELLO-Sr.Presidente
O GoVernador José Aparecido, plenamente
da Comissão do Distrito Federal, Senador Meira
consciente dlsso, determinou e exigiu, naquela
F'J1ho, Sr. Senador Saldanha Derzi, Sr. Senador
reunião de novembro de 1985, que formulásseEdison Lobão, Sr. Senador Pompeu de Sousa,
mos uma pol!tica de transportes e assim foi feito.
Deputado Francisco Aguiar Carneiro, Deputado
Os dados básicos, Srs. Senadores e Srs. DepuAugusto Carvalho, Sr. Senador Francisco Rollemtados, são dificeis de serem equacionados e com~
berg, Sr. Presidente do Sindicato dos Rodoviários,
patibilizados:
Sr. Presidente do Sindicato Patronal dos TransTemos, em Brasília, um projeto urbanístico que,
portes, Srs. Secretários de Estado, Srs. Emprelamentavelmente, esqueceu-se do usuário do
sários, Srs. membros do Governo, Srs. da imtransporte coletivo. Temos a localização das c ida~
prensa.
Coube a mim falar alguma coisa sobre a política : des-satélites, que abriQam 75% da população, distante do local de trabalho. Setenta e cinco· por
de transportes do Distrito Federal.
cento dos empregos são gerados em tomo do
Em novembro de 1985, os empresários de BraPlano Piloto; os deslocamentos são obrigatórios.
snia reivindicavam um aumento justo de tarifa
Brasilia é uma cidade nova, onde temos percurda ordem, se não me falha a memória, de 60%,
sos superiores a 60 Km. Aguisa de comparação,
que era o aumento justo, o aumento de planilha.
essa situação faz com que o índice de passageiMas, àquela altura, o usuário de transporte de
ro/Km transportado, que é o dado básico para
Brasília, de baixa renda, chegava a gastar 30%
tudo: tarifa, salário é o dado que resume tudo
ou mais do que ganhava a cada mês com despesas de transporte, o que era um limite rigorosa- -em Brasilia, seja de 2/Km.
Em Belém, por exemplO, é quase 5; em São
mente intolerável. E numa longa reunião que
Paulo, quase 4: em Belo Horizonte, é da ordem
avançou noite a dentro, o Governador José Aparede 3,5, Brasília tem o índice mais baixo do Brasil
cido determinou que o Governo do Distrito Fedee quanto menor o índice de passageiro transporral formulasse uma política de transporte coerente
tado por Km, pior é a situação.
com etapas de curto, médio e de longo prazos.
Temos linhas em que esse índice é inferfOr a ,
Solicitou aos empresários de Brasília que o auum, o _que é uma situação, do ponto de-.vista
mento não superasse 38%. Houve compreensão
de política e administração de transportes, que
da classe empresarial e com isso conseguimos
tóffia o quadro quase inadministrável.
uma redução da ordem de 30% do dispêndio
Para: os Srs. terem idéia da conseqüência desse
familiar com transportes para 19%. Foj um ganho
altamente representativo para os usuários de
índice, em Belo Horizonte um ônibus transporta,
transportes e, a partir daí, possamos a formular
por dia, em fl1édia, 1.100 passageiros; em Curiuma política de transporte, conforme determinaliba, 1.200 passageiros; em Brasília, não transção do Governador José Aparecido, que tivesse
porta mais que 500 passageiros, o que sigOifica,
obrigatoriamente, pela forma de assentamento da
obrigatoriamente soluções de curto, médio e longo prazos. Já, aqui, nós que vivemos o cotidiano
nossa cidade e pela forma c;om que a população
do transporte do Distrito Federal, Governo, emfoi obrigada a morar e a trabalhar, uma subutilipresários, empregados e usuários, estamos numa
zação da frota. Vemos isto, todos os dias, no Ginácrise permanente de transportes, que é invisível
sio de Esportes: a nossa frota paralisada.
para os moradores do Plano Piloto e do Lago
Temos, inclusive, o exemplo de uma linha feita
Sul que possuem um, dois, três carros na gara~
por um ônibus articulado, que é o mais caro de
,,sem. Essa crise é diária, cotidiana, é permanente.
todos e é utilizado em hora de pico, que faz apenas
de dignidade do trabalhador que o Govell}() sente
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uma viagem, com origem e destino, e, depois,
é subublizado ou não é utilizado durante o dia. ·
Essa situação extremamente grave levou-nos
a adotar uma série de políticas. A primeira foi
a adoção do subsídio.
O subsídio, a subvenção ao transporte, encarada como a transferência de renda ao usuário
de baixa renda, ela existe em tQdo o mundo. Nos
países da Europa; da América do Norte, nos pai~
ses socialistas, todos subsidiam o transporte. Há '
uma plena consciência de que a população precisa ser bem transportada para bem trabalhar,
bem viver, e há uma plena consciência de que
o usuário de transportes não pode arcar com todo
o custo de transportes. Esse subsidio varia, dependendo do pais, dependendo da circunstância, de
10 a 70%. Temos, na Europa, subsídios médios
err{ tomo de 20 a 40-% e subsidias, na América
do Norte, de até, no -canadá, 70%, em países
ricos.
O Brasü não subsidia transporte c:oletivo urba~
no, a menos os transportes sobre tn1hos: a menos
de Brasília, a partir da implantação dessa política
de transportes urbanos, inclusive com aprovação
do Congresso Nacional da inclusão no orçamento
do Distrito Federal de um item para subvenção.
O nosso subsidio foi chamado, foi apelidado, de
"caixa único", a partir daí pagamos ao empresário
o quilômetro rodado. Tivemos, evidente, que im~
plantar todo um sistema de apoio, de fiscalização,
centro de processamento de dados, fiscais nas
linfiãs, inspeção nas empresas, auditorias para
que pudéssemos ter certeza de que não estávamos deixando de transferir renda ao usuário com
o subsídio; estáVamos, realmente, não desviando
recutsos pàira outro setor, para financiar, por
exemplo, ineficiência de empresa estatal, ou mesmo transferindo renda para empresáriO. E hoje
temos plena consciência de que, em face da fiscalização, em face das auditorias, em face do processamento diário dos dados do transporte como !
não há no Brasil e que está à disposição de todos (
os -presentes - é até uma visita interessante ao
centro de processamento da TCB, que trata do
"caixa único", único no Brasil, tudo implantadoa partir de novembro de_ 86,_ é importante que ,
se diga, é Unia política do GõVenlóJOséAparecii:lo
-para pudermos, a partir daí, subsid,iar.
_I
De novembro de 1985 a maiÔde 1986, o Congresso Nacional aprova a inclusão em nosso orça- :
mente da subvenção de transporte, caso_ úni_co ,
no Brasil. Com i~so. nossa tarifa, (j:ue era a mais
alta do Brasil, hoje é uma das mais baratas. Isso
é bom para o usuário. Por exemplo, quilômetros i
para recursos equivalentes: região metropolina de :
Belo Horizonte, 40Km, Belo Horizonte/Pe.dro Leo-1
poldo, a viagem completa, trinta e dois cruzados;
quer dizer, a viagem completa 40Km; PortO Afegr~/Novo Hamburgo, 26Km, aliás, viagens fech~
das, completas, em torno de 40Km, Belo Horizo~
te/Pedro Leopoldo, tarifa 32_ cruzados; Porto Alegre/Novo Hamburgo, 26 cruzados; em São Paulo
um percurso desse, 16 cruzados; em Salvador,
Salvador/Calçada, ] 5,50; Brasília, Sobradinho/ '
Ceüândia, um percurso desses é 12 cruzados.
Chegamos a 50Km. Por exemplo, Belo Horizonte/Caeté, 43 cruzados; Rio, a linha Passeio/Sepetiba, 31 cruzados, a nossa linha Planaltina é
12 cruzados. Isso é muito bom para o usuário
e é uma politica ;onsciente do Governo José Apa-
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recido de transferência de renda ao segmento
mais pobre de nossa sociedade, poiS ele corre
risco andando de ônibus, como sardinha em lata

e não poderia estar pagando, gastando, até 30%
ou mais do que ele ganhava com esse item num

somatório que, depois, tem que se aglutinar a
edu_cação, a saúde, o lazer, a habitação, o vestuário, etc., e ficava s6 o transporte com 30% ou
mais da renda do usuário.

Então, é uma política consdente. Mas, com

iss.o, passamos a ter um dispêndio a mais no
a-oVerho. Este dispêndio que foi estipulado em
20%, ou seja, quando o "caixa )lnic::o" foi criado,

analisando vários parâmetros, estudando várias

situações, foi defmido que subsidiaríamos 20%
da passagem. Com os congelamentos sucessivos
de tarifas e aumentos sucessivos de insumos, si-

tuação ~ue foge inteiramente ao controle da Governo do Distrito Federal, passamos a ter de julho
de.86 aju1ho de 87, e com o aumento da quilometragem rodada e horas de pico que vou dar adiante, nesse período de um ano, o custo operacional
aumentou 450%; a passagem aumentou 248%
e o s.ubsídio fo~ aumentado em .1.500%. A situação tornou-se crítica: sabemos perfeitãrrieilte dO
drama dos empresários, inclusive do empresário
do Estado, TCB, porque é evidente que hoje estamos com uma situação de "cC:~b@ ~lco" inteiramente defasada da tarifa e da polítlc::a inicialmente
estabelecida. Exercem-se gestões às autoridades
da área económica, eu diria atê que sou téStemunha, com denodo, c::om sacrifício, com imensa
dedicação o próprio Governador José Apa-reCido,
que comanda essas negociações, e temos tido
até freqüentes apoios da bancada f"!O Senado Federal, dos senadores ligados à Comissão do Distrito Federal, além das negociações que Sf!- processam a nivel técnico, comandadas pelo Secretário, Dr. Guy de Almeida.
Além do subsídio, que foi a pedra de toque
de uma política de transportes, é um gesto pioneiro no Brasil, um gesto de alto alcance sociaJ,
rapidamente eu diria que, nesse quadro de ações
de curto e médio parzo, promovemos a renovação
e ampliação de frota. Chamamos os empresários
e eles nos atenderam prontamente. Entraram, em
1986, 84 ônibus novos em circulação; em 87,
atê outubro, 339 ônibus novos. A cJa&S~ empresarial atendeu ~o apelo- do Governei -e- ampliou
e renovou a sua frota. A TCB já tem uma operação
do Finame, aprovado pelo BNDE.S, aguardando
só a aprovação final do Ministério .da Fazenda
para comprar 153-ônibus novos. A frota da TCB
é a que se encontra em pior estado de rodagem
e de vencimento de vida útil. Com a racionalização
dos serviços e ampliação da quilometrage~roda
da na hora de pico para diminuir a superlotação,
no Governo José Aparecido já houve um acréscimo de quase 20% da quilometragem rodada
na hora de pico. _.t: claro que isto é caro para
o Governo. Passamos de oito e meio milhões
de quüômetros rodados pÔr mês para dez rriilhões
de quüômetros rodados por mês, para trall$portar
os nossos vinte milhões de passageiros por mês.
Os dados de transporte aqui são gigantescos.
E esses 20% de aumento foram concentrados
na hora do pico Paál reduz.ir a superlotação e
reduzir o número de acidentes. Não vou me prolongar porque há "n" ações de curto prazo. ·
Melhorias em terminais e abrigos, aumento da
~gurança do transporte, a frota, hoje, é revisada
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periodicamente, coisa que não era. De um ano
ra1, que não revela, obviamente, nenhum demérito
para-Cá,-temos revisões periódicas da frota em relação às demais categorias, demonstra ape.:
qUanto a isto eu poderia dar uma série de dados
nas a preocupação em valorizar esse segmetito
- , alêm de termos fiscalizações periódicas com
que é tão decisivo para o funcionamento de um
o auxílio do Detran há até um número bastante
setor vital ao funcionamento da Capital da Repúelevado de multas.
blica, como disse o Governador, como também
Com relação às reivindicações dos rodoviários,
demonstra a preocupação nesse tempo- como
o quadro que o Dr. Guy de Almeida mostrou é
procurarei colocar rapidainerite - de recuperar
um qUadro que nos tranqüiliza: 28 items das ne- as perdas acumulada~ ao longo do tempo e que
gociaÇõeS ~socja_is com profundos reflexos e:conôtêm sido recuperadas em uma velocidade acima
micos, 56 de aUmentação uma empresa pequena
do n~rm~l no Governo da Nova República no
vai gastar 7 milhões a mais por mês - evidente
Distrito Federal, comandado pelo Governador José Aparecido.
· ··
que isso vai bater na tarifa, não há reivindicação
puramente social, vimos aí que uma reivindicação
Em outubro de 1986, Os rodoVfártas· conseguiram t.im aumeilto de 8,19%, qUe.OObria a inflasocial implicou a contratação de 1.100 homens.
EntãO, ela é social na classificação e o reflexo
ção do período. Em março-de 1987, ou seja,
fora de data base, na medida em que a data base
é eminentemente rmanceiro no segundo passo
e com re"flexo no "Caixa Único" e na tarifa.
dos rodoviários é OutubrO rii:ivembro, eles obtiAs re[vindicaçõe,s. foram .to4as basicamente
veram, através de um aditivo ao acordo salarial
atendidas com imenso sacrifício d.o Qovernp, inde 1986, urri aumento de 63% de aumento real
dusive, mas foram atendidas por determinação
de salário, e em rna_io de 1987, aumento real
significaria tambéÕ1. a cobertura da inflação do
do Govelll?ldor, ficou faltando apenas o reajuste
salarial, o índice de reajuste, porque o Governo
período, através de urna outra neflóc1ãção que
do Distrito Federal não é autônomo para fixá-lo,
se de.u ÍO(Çl de data base, um aumento real de
salário de cerca de 15%. As OJ,.lQ"êlS cate9oriãs
ele é flxado de acordo cqm o MinistériO: da Fazenda e com o Ministério do Planejamento, e as negode funcionários públicos do Distrito Federal, do
ciações com esses dois Ministérios não cessaram
complexo administrativo que se encontram -~m
em nenhum momento, a nenhum nível, foram
um·segundo patamar de conquistas de natureza
neQodadas em todos os níveis: nível técnico, nível
salarial, são.os funcionários da Novacap, da Terraintermediário, a nível do Governador com o Miniscap, da Cod.eplan e da Fundação Zoobotânica.
tro e com apoio do corpo técnico do Distrito fe9.e- · Todas juntas conseguiram um aumento, nesse
ral, que b.á mais ou menos um mês se dedica
período, real de salário de cerca de 10%. Isto
é para que os Senhores membros da Comissão
à área de transporte. O Secretário de Trabalho,
Dr. Campanella tem esses dados mais a.tt,J.aliza- tenham uma idéia da evolução dos salários dos
dos.
rodoviários, desta categoria e da evolução do salário das demais categorias do complexo adminisO SR. MARCO A CAMPANELLA- ... os dados
trativo do GDF.
dos salários dos rodoviários, p"ara que se vejii" a
Em relação a esse quadro comparativo que
situaÇão atuaJ hoje _de Brasília.
o GoVernador nos pede, em relação aos outros
EStados da Federação, ê importante dizer, em
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presiprimeiro lugar que, em març.o de 1987, quando
dência sugere ao Governador _que também nos
os rodoviários assinaram o termo aditivo que lhes
dê, a nós parlamentares, a oportunidade de poderpossibilitou um aumento de 63%, isso lhes coloineS fazer perguntas e também aos representancava juntamente com os rodoviários de ltajaí, San~
tes das entidades que se fazem presentes aqui.
ta Catarina; Campo Grande, São Paulo e Belo
É evidente que há um ínteresse coletivo, primOrHorizonte, entre os melhores salários do Pais e
dialmente de nossa Capital, de que esta greve
que hoje, independentemente do aumento que
tenha uma solução, que possamos partir para
será concedido por força da data base que eslá.
uma solução que se encontra na converção, creio
articulado, negociado juntamente com as autori~
eu.
dades económicas do Ministério da Fazenda e
da Seplan, os rodoviários de Brasília encontramO SR: MARCO A CAMPANEUA- Sr. Presise emparelhados com os rodoviários de Recife,
dente, Senador Meira Filho, demais membros da
de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São PauCoin:issã.o dq -Distrito Federal, Srs. Secretários,
lo, de Salvador e de Porto Alegre e que COm aperepresentantes dos Rodovi_ários~ dos empresários,
nas o aumento previsto na legislação vigente, ou
c;ol~~ do _GDF:
seja, o IPC acumu1ado no período- de cerca de
Rapidamente, dentro dessa preocupação do
21% e mais a antecipação do residuo salarial,
Presidt!ri.te, daremos alguns dados que demonsque· seria triíriihló a· ser,- concedido e, evide.ntetram, por um lado, a evolução dos salârios dos
mente, hipoteticamente nesses estudos que se
rodoviários· hCf Distrito Federal, ao longo desse
tempO ijue -se-referiu o Governador José Aparefazem junto às áre-as ec:onômicas, os rodoviários
teriam já hoje, 1o de novembro, os meJhores salâ·
cido, que demonstram uma evolução Significativa,
rios dO País e só seriam uhrãpassados no mês
nã_o apenas rios ganhos ae--nafureza eConómica,
de janeiro, quãnâo os rodoviários de Belo HorisãJãiial, rii.as também naqUelas questões de natuzonte ii1Qressam em data base e, se porventura,
reza social a que já se referiu o Chefe de Gabinete
esses rOdoviárioS conseguirem um índice relativaCivil, Dr. Gu.fde Almeida.
mente semelhante aos rodoviários de Brasília,
Essa evolução salarial demoristra, alêm disso
eles, aí sim, apenas em janeiro ultrapassariam
fudo, que a categoria dos rodoviários no Distrito
~s rodoviáriOs de Bra.sí}ia. Apena$ em ju1ho, mar~
Federal, a despeito das defasagens que ainda se
ço, maio, agóSt.O, os ·outros rodOviários ultrapasacUmuJªm, conseguiu o maior aumento real de
sariam os rodoviários de Brasília porque as datas
sal.ãri~ em relação ~s demais categorias do combases não são conjugadas. É uma das catef!"orias
plexo administrativo do Governo do Distrito Fede-
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que não têm data base unificada a nível nacional.
Seriam estes os esclarecimentos que registro
em relação à evolução do salário real dos rodoviários ness_e período ao quadro comparativo dos

demais Estados da Federação, evidentemente,
não com o objetivo de dfzer aos rodoviários e a esta Comissão muito menos - de que esses
salários são ideais para esta categoria, como já
bem disse o Sr. Governador. Ainda, evidentemente, são salários deprimidos, são saJários que pro-

curam enfrentar uma situação de dificuldades,
geradas pela situação do próprio País. Mas o que
é importante _dizer por esses números é que há
uma permanente disposição para recuperar o aumento, o salário real dos rodoviários na Capital
da República, através do diálogo e do clima de
entendimento de diálogo e democracia que têm
prevalecido no Governo de José Aparecido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Me~a Füho) -
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Com a

palavra ·o Sr. Secretário de Assuntos Económicos,
Dr. Arlécio Gazal. A Presidência da Comissão do
Distrito Federal está pretendendo ao máximo aqui
o Sr. Governador, a fim de que nós possamos
fazer a S. Ex" ai!}umas perguntas.
S.~ falou que aqui é uma Casa democrática.
E, democraticamente, tenho certeza, o Sr. Governador não se negará a respondê-las.

O SR. ARLÉCIO GAZAL - Sr. Presidente da
Corhissão do Distrito Federal no Senado Federal,
Sr. GOVernador do Distrito Federal, Srs. representantes do Sindicato dos Rodoviários, representantes d'as empresas operadoras do sistema de
transporte público coletivo do Distrito federal,
Srs. Parlamentares presentes, Srs. SecretárioS de
Estado, Srs. e Sr":
Com muita honra retomo a esta ,Casa depois
de um lapso de 15 dias para um novo contato,
já que aqui estive dia 20 de outubro· a convite
do Sr. Presidente da Comissão do Distrito Federal,
Senador Meira Filho, para prestar esclarecimentos
sobre o orçamento do Governo do Distrito Fede·
ral, versão 198&
Não me cabe, evidentemente, a parte mais simpática dessa apresentação. A parte económica,
na realidade, é sempre emocional, porque trabalho evidente sobre os números frios, e na conjuntura atual de Governo, qualquer esclarecimento
económico gera impacto, e geralmente, negativo.
Mas, esta parte tem que caber a alguém, e ela
cabe a mim no Governo do Distrito Federal.
Iniciei por mostrar qual é a composição, a estrub.lra orçamentária do Governo.
Hoje, o Distrito Federal, num orçamento de
20,1 bilhões de cruzados, de receita própria, somente conta com 5,5 bilhões, ou seja, o Governo
arrecada do que gasta somente 27,4% e 72.5
são transferências diversas que nos vêm da União
a fundo perdido e recursos externos, captados
através de convênios e contratos de operações
de crédito. Os números por sr mostram uma dependência quase que linear em relação à área
federal. Quem tem somente 27% do que gasta,
tem 1/4.
Em terinos da composição de gastos por agrupamento de despesas, 71.4%, ou seja, 14,4 bilhões de cruzados são gastos exclusivamente com
despesas de pessoal e encargos patronais, restando 16,4% para as despesas administrativas, ou

seja, 3,3 bilhões de cruzados, ficando para investimentos somente 12,1%, que quer dizer, 2,4 bilhões, nwn total de 20 bilhões.
Como se observ~ também, pelos números, as
despesas com pessoal já ocupam praticamente
3/4 dos gastos de seu orçamento geral. A questão
do subsidio.
Nesta data, hoje, já aplicamos com recursos
próprios, 420,2 milhões de cruzados, recursos do
próprio Governo, num esforço gigantesco do Sr.
Governador em manter o subsidio, que representa
7,7% da receita própria total do GDF, ou seja,
de 5,5 bilhões de cruzados, 421 milhões são aplicados até agora com receitas próprias como subsidio ou ·caixa dnico. O subsídio de que estamos
tratando aqui é o que é transferido para cobrir
a diferença entre o que recebemos das passagens
e aquilo que pagamos às empresas operadoras
do sistema. Se acrescermos 800 milhões, o que
seria o montante necessário para atender às reivindicações dos rodoviários somente na cláusula
econômica, o total de subsídio nesse exercício
-considerando um aumento de quatro cruzados
em novembro e mais quatro acima dos quatro
antes concedidos, em dezembro - o subsídio
se elevaria a 1,221 milhão de cruzado, o que representa mais de 20% da receita própria do Estado.
Ora, num orçamento em que 70% vão em gasto
com pessoal, se utilizarmos 20% para subsídio,
praticamente educação, saúde e as demais despesas do Governo deixariam de existir.
Então esses dados frios, simples, como- falei
na inicial, demonstram que é inviável custear esse
diferencial com receita própria do Governo: Há
necessidade, por isso mesmo, de aparte de recuf"
sos externos, o que vem sendo negociado pelo
Sr. Governador com os órgãos federais. Nós soM
mos componentes dessa eqUipe económica que
vem acompanhando o Sr. Governador nessas negociações.
Já se falou aqui que não se medem esforços,
o Sr. Governador coloca a sua posição pessoal
em jogo. S. Ex vai pessoalmente aos ministérios
e eu o acompanho, para tentar buscar subsídios
para essa passagem, que já fõi a mais cara deste
Pafs_e hoje, disparadamente, é a mais barata deste
continente.
Agradeço a atenção, não vou-me alongar mui·
to, recebi que os melhores esclarecimentos dos
té<:nicos que me antecederam, mas fiZ apenas
a colocação dos números que competia colocar.
O SR. JOSÉ APARECIDO -

Quero pedir ao

SecretáriO de Segurança que faça uma breve exposição; depois fico- à disposição do Senador Me i~
ra Filho, que está muito ansioso por fazer perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Devo dizer
ao Sr. Governador que como Presidente da Comissão do Distrito Federal é contra o Regimento que
eu faça perguntas. Estou ansioso para que caminhemos objetivamente para a solução da greve que
está prejudicando a nossa cidade.
Tem a palavra o Sr. Secretário de SeQ!JranÇ?·

O SR. JOAú BROCHADO - Sr. Presidente
da Comissão do Distrito Federal, Senador Meira
Filho, Srs. Membros da Comissáo, Srs. Parlamentares presentes, Srs. representantes dos sindicatos, minhas Sras., meus Srs.:
A Secretaria de Segurança encontra-se nesse
momento numa disposição contra a violência ao
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patrim6nio demonstrada na madrugada de hoje
pelo movimento grevista, o que sugere que tenha·
mos que engajar paulatinamente maiores efetivos
no acompanhamento dessa atividade.
A manutenção da ordem até o presente momento tem sido feita com o seguinte efetivo:
Polícia Militar: de um total disponível de mais
ou menos 6.500 homens, temos engajct,9-_o nesse
momento, acompanhando o movirrieÍ'lto, 3.6_04
homens, 107 viaturas e 80 pOliciais a cavalo. As
viaturas nesse periodo já consumiram cerca de
5_00 mil cruzados de _combustível.
Bombeiro militar: os Corpos de Bõinbeiros se
acham em prontidão nos quartéis _co.rn. 60_ motoristas de carro pesado e 420 homenS.
Polícia C'lVil: efetivo de 2 ..500 homens, tem engajados no movimento grevista, po~t_o, fora de
seu processo de polícia judiciária, 682 policiais
civis, 78 viaturas em estado de policiamento permanente.
O DETRAN', em razão da greve dos rodoviários,
refOrÇou a fiscalização mediante o emprego de
115 funcionários e 25 viaturas nas ruas:
Dentre as principais ocorrências, neste curto
período, vedficadas até o momento- esse rela,tório é das 15 horas e 45- merecem ser mérrdO.
nadas: 167 ônibus e uma kombi depredados, atê
às 15 horas; na Ceilãndia dois ônibus foram incendiados, havendo a inteNenção do Corpo de BOmbeiros; a Polícia prendeu onze pessoas, entre as
quaiS dois menores, todas elas envolvidas com
esse processo de depredação; seis solqados· da
Polícia Militar foram feridos, sendo que um se
encontra com fratura do maxilar e com o risco
de perder a vista direita; um microônibus, que
estava sendo utilizado pela PM, foi apredrej?~do
em Taguatinga: um tiro foi disparado por um Od.t·
pante de um volkswagem de placa encoberta contra um ônibus que estava sendo dirigido por um
soldado do Corpo de Bombeiros.
O emprego maciço dos efetivos policiais, quer
dizer, dos efetivos de que dispomos, em torno
de seis mil e quinhentos policiais miUtar_es_; dOis
mil e quinhentos poUciais civis, o emprego mãi:íÇ:o
desse efetivo, em razão_ da greVe, cond~irá p_aulatinarnente; de forma inexorável, ao despoliciamento de áreas importantes do Distifto- Federal
e aõ inevitável adiamento de projetas essendais
à segurança de coletividade. Assim, por exemplo,
_a implantação da nova sl~temática d~_polidamen
to intensivo que estava sendo preparada para desencadeamento arilanhã, às 8 horas, na região
de Taguatinga e Ceilândia, por propo~ do Secretário de SeguranÇa ao Sr. Govemadõr, ficou transferida sine die até que a Polída encontre condições
de retomar esses projetas.
Esta é, Sr. Presidente, a situação da se_gurança
pública neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Está aberta a palavra aos Parlamentares que ~stão presentes.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Sr: Presidente,

eu me ins_crevi peJa ordem.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- V. Exa.

pode falar.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Sr. Presi<lente,

quer:o _em_p_rimeiro lugar louvar a__i{uç_i_ªtj~ _de
V. Exa ao convocar esta reunião e louvar a inicia-
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Federal que assumiu,

ele próprio, o trabalho de promovê-la.
Verifico que foi o Sr. Governador que se empe-

nhou por isso, ê louvável que a comunidade seja
esdaredda, quer dizer, que os responsáveis pela
coisa pública prestem contas a esta Comissão,

através dela prestem contas ao povo, isso é fundamental.
Gostaria que a nossa participação fosse mais

útil e proveitosa, e de vez que o Governo do Distrito
Federal já falou pela palavra de S. Exa., o Sr.
Governador, pela brilhante e:q>oslç:ão de S. Exa.,
o Secretário da Chefia do Gabinete Civil e demais

secretários em causa mais do que desejável, seria
necessário ouvirmos a palavra das outras partes
envolvidas nesse problema, até em benefício do
próprio contraditório democrático.

O Sr. SeCretário de Es_tado para assLU1tos do
Gabinete Civil disse palavras de louvor ao comportamento da liderança sindical dos trabalhadores
e tenho uma insopitável curiosidade de saber a
posição dos trabalhadores nesse assunto, ainda
mais neste assunto em particular, do transporte
coletivo do Distrlto Federal, porque o trabalhador
é sempre o sacdficado. O trabalhador que opera
o sistema de transportes, em função dos baixos
sa1ários, por mais beneficiado que tenha sido,
através dos múltiplos beneficias diretos ou indiretos que foram relacionados nas exposlç6es havidas, é sempre mal remunerado em função do
crescente custo de vida -tanto os trabalhadores
que são os usuádos, os trabalhadores que usam
o sistema de transporte coletivo, como os trabalhadores que operam o sistema de transporte coletivo.
De forma que é preciso que n6s sejamos devidamente esclarecidos para que aquela reivindicação do Pirandelo seja levada em causa, a verdade de cada um, para que não haja uma verdade
única, que é própria dos regimes autoritários. Cci mo regime democrático, nós devemos ouvir a
verdade de cada um. É o que sugeri a V. EX'
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) .:._ MuitO
bem! Eu, democraticamente, submeto_aos parlamentares aqui presentes a sugestão do Senador
Pompeu de Sousa. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Então, com a palaVra OPresidente do Sindicato
dos Rodoviários. Devo dizer que gostaríamos- que
o ilustre representante da classe usasse o tempo
necessário para que esta Assembléia continue em
busca da solução, que é sair do impasse dessa
greve.
Se V. Ex" quiser participar da Mesa, pode vir.
Será uma honra tê-lo aqui.
O SR. PEDRO CELSO--.:..:.. Sf. Presidente da
Mesa, Sr. Governador, ·autOridades do GoVeino
presentes, companheiros da imprensa, S~ e Srs.
presentes, não é com muita facilidade que nós
vimos a este plenário, diante de uma situação
de angústia para todos nós. Primeiro queremos
deixar claro que não temos a mínima satisfação
de fazer a greve pela greve.
Gostaria de começar dizendo que em qualquer
democracia que se preze, pelo mundo afora, é
consagrado aos trabaJhadores o direito de greve.
T~tamos. de várias formas, chegar a um acordo.

Nossa camparlha salarial se iniciou nO início de
setembro. No dia 13 de setembro aprovamos nossa pauta de reivindicações, onde deixamos marcada uma nova assembléia geral da categoria para· o dia 11. Com muita dificuldade nos deparamos, tanto da parte empresarial como da parte
do próprio Governo, em levar as negodações
adiante, sendo que na TCB conseguimos algum
espaço para negociar. Mas houve uma dificuldade
imensa na negociação com as empresas particulares~- qUe einiiaram j:)ara a mesa de negociação
pessoa sem o mínimo poder de decisão - no
nosso ponto de vista - numa clara tentativa de
nêo dar resposta às nossas reivindicações.
Somos conhecedores das dificuldades do Governo do Distrito Federal em obter recursos junto
ao Governo Fedei-ai. Somos conhecedores tam.;
bém de que 60% do orçamento do Qovemo do
Distrito Federal sãO oriundos desse mê$mo Governo Federal. Somos cOnhecedores também do
défidt do caixa único. Tentamos, de várias fQmias,
sensibilizar_ as autoridades; tentamos, de Várias
formas, sensibilizar os empresários para que atendessem às nossas reivindicações, para que ct,essem um pouco mais de atenção ao nosso mci\;mento. Estamos dentro da nossa data base, de•
senvolvendo uma campanha salarial, com todo
o sacrifício que a classe trabalhadora enfrenta nes-te País.
Na assembléia do dia 11. tivemos uma dificuldade muito grande em conter a categoria, pois
as noSSãS negodações já se arrastavam por um
mês e não tínhamos resposta absolutamente nenhuma, apenas aJguns avanços nas cláusulas sotiéÜs por parte da TCB.
-~-somente na semana passada tivemos condições de desenvolver, de desenrolar as negociações a contento, com a participação do Sr. Guy
de A1meida, Chefe da Casa Civil do Governo do
Distrito Federal. Somente aí tivemos corldições
de avançar em algumas cláusulas que, sem dúvida alguma, são importantes para a categoria Des-sas 28 cláusulas conquistadas, ressaJtamos aquelas de maior importância, aQuelas que realmente
têm grande interesse para a categoria, que são:
o não pagamento de avariã e o auxílio-aJimentação nas empresas particulares.
'
Quando na sexta-feira fomos convidados a conversar com o Sr. Governador, e é bom que também se esclareça que em outras oportunidades,
como foi citado pelo Secretário do Trabalho, como em março deste ano quando tivemos um
reajuste de 63%, é bom- que se esclareça que
isso não significou um aumento real de salários
para a categoria, visto que a categoria já fazia
jus aos dispositivos legais, em outras palavras,
ao gatilho salarial. Em março o Governador nos
solicitou um prazo de dez dias. Assumimos o
compromiSso diãnte do Sr. GõVemador de que
fãriarhOStodo O esforço junto à Assembléia para
que esse prazo fosse concedido, e com muito
sacrifício conseguimos convencer os nossos
companheiros· de categoria para aceitarem esse
prazo. Houve um acordo, não foi preciso outras
formas de ação.
Em maio, voltamos a procurar o Governo e
Os empresários em busca de uma reposição sala~
dai para a categoria. Na época reivindicávamos
53,2% de_ reposição salarial e nos foi feita uma
proposta de 15% que contou com a grande cola-
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boração, para a solução do impasse, do Dr. Guy
de A1meida e, também, naquela ocasião com a
categoria mobilizada conseguimos algum ganho
para a categoria.
Agora, nesta data base, vádos obstáculos foram
colocados nos entendimentos, quando os empresários enviaram para a mesa de negociação pessoaS sem. ·o mínimo pOder de decisão, somente
aproximando-se da nossa Assembléia do dia 2
de novembro, que foi marcada com uma antecedência de 30-áiá$; fõàoS Os trabalhadores dos
transportes de Brasília eram sabedores da data
da assembléia, a população tomou conhecimento
dessa data através de notas distribuídas pelo sindicato, através de adesivos que distribuímos, através
da própria imprensa "escrita, raJada- e -tereVisada
e de todos os- rheios de que dispúnhamos.
Estranhou-nos sobremaneira, quando, numa
primeira reunfão com o Presidente da comissão
de alto nivel do Governo do Distrito FederaJ, a
comissão que trata das negociações coletivas dos
servidores do GDF- isso apenas a duas semanas
da nossa assembléia geral, que foi dada pelos
traba1hadores como a última e decisiva, precisávamos de uma resposta naquela ocasião - nos
causou profunda estranheza que _a Comissão de
aho nível não tiVesse conhecimento das reivindicações que estavam sendo colocadas. Cito como
exemplo urna cláusula de extrema importância,
principalmente para os trabalhadores da TCB, que
trata da estabilidade no emprego ou mesmo de
urna garantia no emprego, aos moldes dÇl que
a Comissão de Sistematização desta Casa aprovou. Quando fomos conversar com o Dr. Guy
de Almeida ele não tinha conhei::imento da reivindicação. Achamos estranho porque o Secretário
do Trabalho participava das mesas de negocia~
ções, um homem do Governo dentro das negociações, e pelo que pudemos sentir não estava
levando as preocupações dos trabalhadores, as
tensões na mesa de negociação, para a comissão
de aJto nível, assim como não lhe estavam sendo
levadas outras cláusulas importantes para a nossa
categoria.
Somente a partir de terça-feira da última semana é que tivemos a importante presença do Dr.
Guy de A1meida no_ encaminhamento das negociações. Sexta-feira última fomos convocados pelo Governador, que nos solicitou que cancelássemos a assembléia. Tivemos um debate por
maiS de uma hora com o Sr. Governador e dissemos a S. EX que não era tão simples desmarcar
uma assembléia que estava marcada há mais de
30 dias, onde a categoria estava mobilizada procurando um acordo há dois meses, procurando resolver de todas as formas. Demos vários sinais
de que tínhamos disposição para dialogar, quando resolvemos ampliar o prazo do dia 11, do mês
passado, para o dia 2 deste mês, e os demonstramos a mobilização da categoria, da necessidade de se fazer um acordo quando começamos
a dar sinais ao Governo, aos empresários, à população, de que a nossa categoda precisava de resposta. Os meios que conseguimos utilizar foram:
acendendo os faróis dos ônibus, _Puzinando, avisando, pedindo uma solução de todas as formas,
peregrinando pelos gabinetes _do governo, pere~
grinando pelas empresas em busca de solução.
Fomos obrigados a fazê-lo, porque o Sr. Secre-tário do Traba1ho nos disse que nos daria urna
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resposta até o dia 20 sobre a questão salarial
dos companheiros da TCB. O!egando o _dia 20
resposta nenhuma nos foi dada, e dentro daquele
esquema que a própria categoria deCidiu __come:~
forma de luta, como forma de preSsionar, foi decidida a paralisação da empresa do

Governo;- a TCB,

por 24 horas como siflãl de adVertência de que
os trabaJhadores precisavam de uma resposta.
Nova data foi marcada pelo Sr. Secretário do
Trabalho; dia 27 do mês passado e, novamente,
resposta nenhuma obtivemos; no dia 27, novamente pessoas serrr--a-·mínin'fo poder de deCisão

na mesa de negociação. Resultãdo: fomos obrigados a realizar aquilo que a categoria apelidou de

"operâção-relâmpago". Numa tentativa de sensi-

bilizar aqueles que tinham o poder de resolver
os nossos problemas, fomos obrigados a realizar
uma greve_ de advertência de _duas horas, paralisando os ônibus no terminal da T arre _de TV e,
_em seguida, liberando esses _ôrUbus. Em o_casião
anterior a esses_ dois movimentos, com alguns
problemas que tivemos com a empresa__ Viplan
e também para servir de alerta à populaç!o, ao
Governo e aos próprios empresários_, fomos obrigados a paralisar as atividades da garagem da
empresa Viplan no Gama, por quatro horas e
meia, novamente _com tristeza, causando insatisfação à população. Apesar de todos os nossos
apelos _e de todos os nossõS sinais, as coisas não
caminhavam a contento. Precisávamos de uma
resposta econômica às nossas reivindlcaç~s.
Acreditamos que todos aqui presentes entendem e têm bem claro que _o trabalhador necessita
de salário. Quando vemos as próprias autortdades
do Govm10 reconhecerem a perda salarial violenta
provocada pelo Plano_ Bresser, vivemos hqe, pelos
cálculos do Dieese, uma perda. em junho, da ordem
de 43% para nossa categoria- no_c_asõ; a TCB
-que tem data base em 19 de outubro; e de 41%
para os companheiros das empresas particulares.
O ·sr._ GoVeni.ador nos pro<:U:roU e hO:S apelou
para que suspendêssemos a assembléià. EXplicamos a S. Ex' que não era posSível. Depóis, apelou
para que déssemos un1 novo praz<?· Com ·muita
dificuldade, dissemos ao Governador que seria
extiemaml!nte difícil que os compailfieiros, na assembléia, aceitassem essa posíção, pciis já. estavam por demais angustiados- os corilpaliheiros
da TCB c_om _mais de um mês de defasagem,
porque a data base é }9 de outubro e já estávamos
em -31 de outubro. Dissemos Isso ao GoVernador,
apesar de conhecermos todas as dificuldades e S. Ex' aii1da nos falou, até huma:·mençãáelogiosa, que a nossa categoria tem um nível de politização razoável.
Queríamos nós que a nossa categoria tivesse
mesmo esse nível de politização Ideal para entender determinadas situ~ções.
No entanto, ontem, conforme havíamos_ previstõ, com a maior lealdade, com a mãior frcmqueza com que esse sindicato e o Govefno sempre se trataram, dissemos ao Governador que seria extreinamente difícil para nós fazer pã-ssar essa
proposta na assembléia- com a ritesma lealdade com que sempre nos tratamos. Em época
anterior, conforme já disse, o prazo foi solidtado
por parte do Governador e naquela ocasião, sim,
tfnhamos condições de conceder o prazo; esse

p_razp_foi CQfiCE:"dldo _e conseguimos chegar a bom
terroo._Desta vez, não foi possível. Não por intransigência, não por radicalismo, não o da greve
pela greve, porque n6s. trabalhadores, lidamos
no di_a-a-dia com uma legislação ~abalh~ta. com
_uma legislação sindical extremamente arcaica,
onde o poder da classe trabalhadora se limita
extremamente diante dessa legislação, lidando
com empresários muito conservadores; mas não
podemos n~ar, também, que esses empresários
tivecarn seu avanço, desde_ que começamos o
nosso -movimento, e que também têm acompanhado de certa forma a evolução da relação entre
traba1ho e capital, mas também enfrentando todo
esse-tipo de dificuldades. Convivendo com as condições_ de trabalho que temos, com o arrocho
salarial violertto, fomos obligados a lançar mão
do que c-onsideramos corrtõ legítimo instrUmento
noss:CL de luta, que é a greve. Não por satisfação
~ _Q_em por radicalismo, de forma alguma, porque
o PróPriO- GõV-effiãdor é testemunha de que, em
outr.as oportunidades, tivemos condições de negod_ar ~ negociamos. _Desta vez, infelizmente, estarriOS-afnum _impasse_.
- QUeremOs,- eln nome.d"e tOdas os trabalhadores, de pais e mães de fainilia que estão Já fora
~são-de>fe mil tr~balhadore_s ~_vivend_o_ mom_entos de angústia, apelar a esta Comissão que faça
géstQes ho_sentldo de que reSolvamos o problema
da forma mais imeàiata possível.
Quero ainda colocar- algumas questões, como
-aqUela qUe, na cabeça dOs trabalhadores, serviu
como argumento muito forte nª sua radicalização,
em náo·cohcedet o prazo pedido pelo Sr. GOvernadOr. Os militares, cuja data· base é J9 de janeiro,
tivefani agora aUrile-ntos Sãlariais substanciais. Os
_serVidores dvfs, Cuja data-base também é 1~ de
jãileiro, ígualinente tivera-m algumas conqUistas.
I:'fôs, que estamos na n_ossa da~-base, lutando
Para tentar resolver o problema há dois meses,
até agora não tivemos resposta. I:: preciso que
se veja isso, -porque os trabalhadores também
têm _informações. EJes sabem o que acontece
ãnível da conjurrtura nacional.
COní relãç8p à _violênciã que o Sr. Secretário
de Segurança colOCoU: queremos expor qUe temos uma massa razoável de trabalhadores sob
o nossO _comando. Realmente, houve uma depredação_de ônibus IJ-~ madrugada de ontem. Segundo informações._ ela não chegou à madrugada.
ESSa depredação se deu de 20 às 24 horas, quando as empresas, prinCipalmente a Viação Pioneira,
numa atitude impensada, retiraram os ônibus de
cin::ulação. É verdade que nos domingos e feriados a_ frQta de ônibus _fu_hciona com apenas 20%
da sua capacidade. E também é verdade que uma
boa parcela dos companheiros preferiram não
ir trabalhar, e sim participar da importante assem~
Pléia que estava sendo realizada. Nisso já se reduziu mais ainda o nón1ero ele ônibus trafegqndo.
Temõs notícia de gerentes de operações das empresas que se posidonãram antes da chegada
à rodoviária, exigindo dos motoristas que mudassem _o itinerário dos ônibus, colocando "Especial"
e os fazendo retomar vazios para as_ cidades satélites. Diante disso, reduziu-se drasticamente o nú~
mero âe ônibus, e a população necessitada de
retornar às cidades satélites não teve oportunid!=!ç(e. Portanto, revolto_~:-~e e c;!epredou, de fato,
vários ônibus, segundo informações. entre 20 e
24 horas.
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Com relação ao incêndio de um ônibus, digo
com a maior franqueza que isso ainda não chegou
ao nosso conhecimento. Se coisas desse tipo es-tão acontecendo, não partiram de forma alguma
da direção da liderança dos rodoviários.
Com relação a tiros: tiro disparado de um Fusca
com a placa coberta, também não chegou ao
nosso conhecimento.
Qúétemos Colocar a violêftcia à qua1 nós trabalhadores somos submetidos. Ainda hoje, um
companheiro de apenas 19 anos, à época com
18, trabalhador, um cobrador da Viação Planalto,
foi covardemente baleado pelas costas por uma
arma de grosso ca1ibre, 44, segundo informações
que temos, e se ·encontra pratkaliiehte aleijado.
Por felicidade, por grande empenho das autoridades da área de saúde, do próprio Governador
e de outros secretárlÕs, esse companheiro não
chegou a falecer.
Com relação aos menores detidos. Estamos
com os nomes desses menores, não aqui, e sim
com o nosso tesoureiro. Esses menores foram
espancados pela Polícia Militar, permanecendo
em seus corpos marcas dessa violência.
Queremos colocar também que, na madrugada, membros da comissão de empregados da
Viação Pioneira e da Viação Alvorada foram violentamente ãtâC:ados Por" aqueles considerados 'jagunços" dessa Viação Alvorada, através do Sr.
Pedro Lupe, gerente de operações ou cargo que
o-valha dessa Viação que, de posse de uma arma
de fogo, atacou os nossos companheiros que estavam pacificamente no interior de um volkswagen, nas proximidades da Ceilândia Centro; um
outro indMduo com o nome de [vanildo, com
uma barra de ferro, atacou os nossos companheiros. Naquele momento,. para a nossa felicid"ãde, estav'ª passando uma viatura da Polícia Civil
qu~ recolheu ~dos e"!;>ses elementos_ à delegacia
mais próxima e os nossos companheiros estão
lá. Tive c9ntato com eJes, estão feridos e passaram
por exame de corpo de delito no IML [nfelizmente,
são çoisas que acontecem para quem tem um
grande número de pessoas comandadas.
Finalmente, queremos apelar a esta Comissão
para que faça gestõeS_ no sentido de resolver o
problema. Reconhecemos as dificuldades do Sr.
Governador no desenvolvimerlto da questão, mas
pedimos a S. Ex~ e a todas as autortdades _que
reconheçam também as dificuldades imensas pelas -quais paSsam os trabalhadores. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Meira Fuho) - Convocamos, agora, o Sr. Wagner Canhedo, Presidente
do Sindicato das Empresas de Transportes do
Distrito Federal. A p~a está entregue a S. &
O SR. WAGNER CANHEDO- Exm• Sr. PresiComissão do Distrito Federal, Senador
Meira Filho; Exm9 Sr. Governador do Distrito Federal, Governador JOsé Aparecido; Srs. Senadores, Deputados, Secretários, companheiros de traba1ho, pessoal da imPrensa: com relação à greve
dos rodoviários, nós, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transportes COletivos do Distrito
Federal, queremos aproveitar esta oportunidade
para apresentar os nossos protestos, porque a
solicitação do Exmo Sr. Governador era para transferir a assembléia de segunda-feira para sextafeira; portanto, sem nenhum prejuízo para a cated.eJJl~ __da
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geria, desde que as reivindicações que estão sen~

do feitas nessa assembléia eram para ser recebi~

das durante o mês de novembro. Portanto, nenhum prejuizo se daria à categoria, transferindo

a assembléia de segunda para sexta-feira.

De forma que ficam, aqui, registrados os nossos
protestos.

Com relação à acusação do Sr. Pedro Celso
de que o Sindicato dos Empresas mandou para
a mesa de negociações pessoas que não tinham
condições de decidir, não concordamos, porque

todas as vezes estávamos presentes; uma só vez,
em que tínhamos reunião com o Sr. GOvernador,
para tratar dos assuntos dos rodoviários, é que

soüdtamos a presença de alguns dos nossos representantes. Só para esclarecer essa acusação
feita pelo nosso companheiro Pedro Celso.
Gostaríamos de deixar claro, aqui, também, que

não somos contra a greve; nunca fomos e nunca
vamos ser contra nenhuma greve, desde que nas
mesas de _negociações cheguemos à exaustão
e não cheguemos a um acordo. E o Sr. Pedro
Celso, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores,
é testemunha de que, em todas as nossas reuniões, fizemos o máximo posslvel para ceder, dentro daquilo que era viável e que fosse suportável
para o Governo, para as empresas, para os tnibaJhadores e suportável para a população do Distrito
Federal com relação à tarifa. De fonna que cedemos naquilo que foi possível e achamos que os
trabalhadores, realmente, tiveram um avanço bastante acentuado..
De forrria que achamos que não havia razão
de forma aJguma para se ter declarado essa greve
na noite de segunda para terça-feira.
Outra coisa que muito me estraflhou, Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores, foi o fato
de o Sr. haver concordado, de pronto, nessas
negociações, no sentido de que o sindicato não
faria piquetes nas portas das garagens. Isto multo
me estranhou, porque em todas as greves tivemos
grandes problemas com os piquetes feitos pelos
rodoviários. Muito me estranhou, mas achei que,
realmente, os trabalhadores também estavam
avançando e verificando a necessidade do transporte urbano para a comunidade de uma cidade.
Sempre temos um determinado número de
pessoas que chamamos "fura-greve", e náo é demérito algum fazer essa denúncia, aqui, em Plenário, porque realmente isso vem acontecendo na
prática. Para que a população não fique prejudicada, usamos um determinado número de funcionários p-ara que algum percentual de veículos
rode em dia da greve e, lamentavelmente, nesta
greve, não conseguimos trabalhador algum, não
conseguimos rodar com nenhum ônibus. Lamentamos, profundamente, esse esquema armado
pelos trabalhadores.
Como já disse, não somos contra a greve. Penso que a greve é um direitO do trabalhador, desde
que as negociações esgotem-se numa mesa, sem
que se_chegue a conclusão alguma. Apenas nesse
caso, a greve seria uma solução. ~ a nossa posição.
Queremos aproveitar esta oportunidade, porque sabemos que esta reunião não foi convocada
para isso, para fazermos uma denúncia, aliás, uma
denúncia que achamos multo grave. Vamos aproveitar esta oportunidade, para não estar aqui nesta
Comissão novamente nos próximos dias. Apesar
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das dificuJdaâes ericontra~~s p~lO Óove~d9r
José Aparecido de manter o volume de subsídio
para o transporte coletivo do Distrito Fe~eral, ~sa
denúncia é realmente multo graVe~ as emPresas
de transporte coletivo do Distrito Federal estio
à beirei da falência mesmo! Nós somos empresários nesta cidade já há mais de 30 anoS e há
mais de 20 nO transporte coletivo. Não fazemos
issO pela nossa sobrevivência, poi'que, graças a
uma posição do Distrito Federal, os empresários
do transporte coletivo no Distrito Federal têm ·ou·
tras atividades e não dependem das empresas
para sobreviver.
_ Mas nós lamentamo~ profundamente que isso
venha ocorrel)do. Com todq Q esforço do Gpyernador José Aparecido, vocês eStão ouvindo do
Pr_esidente do Sindicato das EmPresas- de Trans..
porte Coletivos_do Distrito Federal esSa denúricia:
as empresas do Dlstrito Federal estão na falência.
Quando o Governador José Aparecido ~
que nós temos 195 milhões de cruzados par4
receber, realmente é uma verdade, s6 que é uma
Verdade nO cUSto que o Governo até agóra catrlbulu
a nós. Nós estamos ainda com o custO do dia
19 de julho, portanto de lá para cá, tivemos aumÍ!J'Í..
to de óleo diesel, aumento de pessoal, aumento
de peças, pneus e outros; portanto não é possível
que nós consigamos operar com esse tusto/qui~
lômetro e no custo/quilômetro necessário, estrita·
mente necessário, pai-a que nõs Possamos ter
soOrevivêOciã, o Governo hoje nos deve 42!? milhões
. de cruzados.
...
Aproveito aqui, Sr. Governador, para fazer essa
denúncia em públtco, porque nós estamos à beira
da falência e somos empresa que sempre pagamos nossos compromissos em dia e, lamentavelmente, apesar de reconhecer o grande esforço
feito por V. Ex', nós não estamos conseguindo
sobreviver. Sentamos à rriesa de negociaçio com
os iodoviários, cedemos em causas soda!$ importantes para os trabalhadoreS, com graitde peso
económico, sabíamos que detenninadas clMlsu~
las em que nós cedemos, que nós nêo íainos
e não vamos ter condições de cwnprir se o Gover-nador não determinar a revisão dos custos de
imediato.
Então meus senhOfes, se ãS-enlpre~. O.a~~
no; os trabalhadores e a populaçllo nlío se ~m
neste momento dificil que a Nação atravessa1 nós
teremos grandes problemas, problemas múito
graves.
·
_
·
Há alguns dias os empresários nOs corividâr8rri
para que nós fôssemos ao Governador entreQat
as empresas para o Governo, deixar que o Oover-:.
no ·operasse as empresas. Or"a, nós achamos ciue
naquele momento ainda não era õ camiilho1 n6o
er_<i ainda a sOlução, poderiamos tentar novas úatativ:as como estamos f~ndo._ T~mos tldo.bQa
vontade do Governador José Aparecido, _apesar
de reconhecer que ele tem problemas de verba
na área federal. A propósito, gostaríamos de ler
aqui um expediente - do qual gosUu1amo~ depois de entregar uma cópia ao Sr. Senador Melra
Filho e .aos outros Sr_s._ Senadores: deste ~u~_
menta o Sr. Governador já tem uma cópia para que Os Srs. tomasSem conhecimento.
Desde o advento do sistema de caixa único,
em junho de 1986, oS Çustos/quUOmetro$ admi~
tidos pelo DTU-SSP (Secretario de Serviços PObllcos) para as operadoras estAo abaixo das reais
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heceSs~~s. ~~ _einpre!)as,. tendo em_ Vista os
níveis; de oper:ação a que estão sujeitas. Esta posiçio estA agravada particularmente a partir de 19
de julho ·de) cOrrente ano, QUando foram calcu~
lados novos c;ustds pai-a cada operadora do sistema. Anteriormente e notadamenie nesta ocasião,
as eriipiesaS fémeteram diversos expedientes ao
Secretário de Serviços Públicos, ao Presidente do
Cirupo de Estudos e Controle Tarifário, ao Conselho de Transportes Pablicos Coletivos, e ao próprio Ex:rri" Sr. Governador do Distrito Federal, Dr.
José Aparecido; chamando a atenção para a dificil
situação que sem dúvida as levaria à falência.
A seguir demonstra a defasagem do custo quilómetro desde o primeiro de julho do corrente ano;
os Srs. receberão cópia.

~

. "Após o diã 16-10-87, vale ressaltar que
c;liversos componentes de custos tiveram reajuste agravando ainda mais os custos-quilô-metros. Entretanto, o importante a ressaltar
- é: que mestnó li.âo-cotrlgidos os custos, ape_sar dos diVerSO$ _apelos, o Caixa Único deve
às opéradoras privadas cento e quatorze mllhQes d~ cruzados, em notas de crédito emitidas. além das diversas medições ainda não
toncluídas (complemento das quinzenas de
agosto - 2• - setembro e outubro, além
de recursos) que correspondem a cerca de
. o5JUllrenta_ e. s_eis _mijbôes de ç_ruzado_s, ~rfa
zendo ó total de aproximadamente
160.000.000 (C<!nto e sessenta mühões de
ttw:atios), sem inclusão da segunda quin1i9)a- de· outubro..
A situação torna-se mais grave quando se
· ~m Certeza de que os custos em que se
baseiam estes valores são irreais. A adoç&o
dos;_ custos. reais eleva. a dívida para com as
empresas para cerca de Cz$ 425.000,00, va~
lor que como se v~ é altamente significativo
e ·do qual as ·operadoras não podem pres-

Cindlr.-

-

Esta é a razão por que as empresas est6o
em débito na praça com fornecedores de
peças, pneus, óleo diesel, e outros e comple-tiunerite endividadas na rede bancária, inclu-

!!i'véBRB.
Os ·custos

.
~s-e

os constantes atrasos
dos pagamentos do caixa ú.nico, repete-se,
levaram as empresas de transporte público
à f4l&Jcta, o Que em última análise é um
profundo· desréspeito à atual Constituição do

PoiS.....

· ·

Nesta situação de caos econômJco e fman~;eiro, ern que tentam sobreviver, é impossível
para as· empresaS acordarem com os rodo\liárfos clll.usulas reivindicadas, que ao tempo
que possam ser consideradas justas seriam
io1pos.siveis de atendimento. Todavia, num
esforço sobrenatural e sabendo que dificilmente poderia cumpri-las o sindicato, nas
diversas reuniões negociou a- quase totali.;,
dade das cláusuJas sociais; atendendo as reivindicações dos rodoviários. Quanto às cláusulas econômiCas, aguarda-se que o Governo do Distrito Federa] conclua suas negociaÇões com o Ministério da Fazenda."
Como os Srs; vêem, todos ·nós temOs- dificuldades, e esta denúncia aproveitamos para fazê-la
aqui, n~.:Ste plenário, porque sabemos que a situa~
çllo é grave e nós teriamos que voltar dentro dos
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próximos dias a este plenário para que ftzéssemos

esta denúncia e para que o

transpo~

púplico

não sofresse paralisação, apesar de reconhecer
o grande esforço que o Governador Josê Aparecido tem feito para que isso não aconteça. Muito
obrigado aos Srs.
·
·

O SR. JOSÉ APARECIDO- Tenho a mpressão de que certamente há perguntas. Srs. ParlaM
mentares vejo que este é o momento particularmente expressivo para a população do Distrito
Federal, que sofre as graves conseqüências da

paralisação dos transportes coletívos em Brasma.
Esta reunião envolve depoimentos conclusivos
dos rodoviários e das empresas concessionárias
e envolve a face pública do Governo do Distrito

Federal no encaminhamento de um problema
que coloca a cidade hoje paralisada, com todas

as repercussões negativas de natureza económica, de natureza social e de natureza administrativa.
Espero, pof iSsO -mesmo, qué hà)ã. uma tomada
de consciência sobre um problema fun~arnental
até para o exercício da ddadanlã, até para o _exercício da vida demoCrática,-que o sagi'ado ·direito
de ir e vir. A cidade, por isso mesmO, precisava
ter neste painel vivo, na ComissãO do Disblto Federal,· a tomada de consciência de um problema
que envolve a própria sobrevivênCia da pop:ulação
de Brasília, e de BrasíJia, como sede dos Poderes
da República, e como ·sede daS [.epresehtações
diplomáticas credenciadas junto ao GovernO do
BrasiL
Sei que os transportes coletivos ··eStãO ameaçados _duas vezes pelos concessionários, como
acaba de relatar, em palavras ca~ge~~.es,_9 presidente do Sindicato, Sr. Wagner Canhedo. E está
a cidade paralisada pela greve_.dos rodoviários,
com o depoimento do Presidente Pedro Celso,
um depoimento sincero e honesto, -um depoimento leal, como tem sido no curso do meu Governo o diálogo que tenho, no exercício da Função, mantido com c_oncesslonários e çgm rodoviários. - ·
· r

É claro que a cidade não pode continua~ parada, é claro que a população a partir .de amanhã
reaja com relação à atua1!dade que 'está vivendo,
sem condições de trabalhar, sem' condições de
exercer as atividades normais de sua vida. É por
isso que disse aqui que em nenhum momento,
em minha consciência, tive ou tenho qualquer
vaa1ação de assumir responsabilidades; inclusive
há dots atas que são certamente impopulares nesta hora, e altamente sacrificadores da população,
sobretudo daquela que depende do transporte
de massa. Disse que assumirei a responsabilidade
de aumentar as passagens em novembro e em
dezembro, explicando à população .que este é um
quadro de realidade, e a realidade não é imaginosa; ela é só realidade. _F1z _questão de trazer
este depoimento da consciência de muitos homens, todos com a responsabilidade pública, sejam secretários de Estado, sej.lm --trâbalhadores,
sejam empresários, para que haja uma tomada
de consciência num problema que é a base em
Brasil ia, a cidade que se defme, como· disse antes,
pela sua concepção; com uma atividade singular,
em que o corpo humano é cabeça, tronco e rodas.
Estou ã-tliSpOsição para qualquer pergunta ..
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu wnbém, como. parlamentar - não sei se estarei in-

fringin~o. nessa oportunidade, o nosso Regimento Interno- vivo preocupado com os problemas
da nossa dda.de. Eu não fui ele]to pelo povo para
nãO _fazer nada. Aliás, o que eu faço não é uma
virtll_de; é o_cumprim~to de um dever. Preocupaâo com o prOblema dos trabalhadores dos
transportes coletivos, Governo do Distrito Federal,
empresários e populações e sabedor da dificuldade económica pelas quais passa o nosso País,
talvez agindo até por intuição, peguei o telefone
e pedi uma audiência ao Ministro do Planejarnento, Aníbal Teixeira. Imediatamente ele me diss_e
"Senador, o Sr. não precisa pedir audiência, o
Sr. pode vir ao meu gabinete". E eu fui levar a
ele a minha aflição, como que uma espécie de
agonia. Talvez por intuição eu estivesse antevendo
esse desfecho qüe é desagradável para a nossa
capita1: privá-la de se transportar para o trabalho.
E nz vér a ele a minha preocupação com relação
à liberação de verbas. Não falei disso ao GovermidOr, rião fal~ disso a companheiros Senadores,
não; fui, siin, Como brasileiro preocupado por um
quadro que se manifestava como muito ruim para
nós nesta cidade, e fiZ _ve:[ _a ~le que ess~s verbas
qUe estão lá, que ao que eu ouvi dizer tinham
sido autorizadas pelo Presidente da República, se
eu estiVer éiTado que o Governador me retifique,
que foSsem liberadãs, porqu~ nós estávamos caminhando· para uma situação de impasse - que
infelízmente aconteceu. S. EX' manifestou sua
apreériSão a- sUa preocupação e foi até muito
gentil e -compartilhou comigo da aflição que eu
levava a ele naquele momento. Infelizmente, não
sei s_e houve providências ou não, o fato é que
estamos diante deste impasse.
--Eu dou a palavra agora aos Parlamentares.

e

O

SR. SENADOR EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, eu ouvi atentamente os depoimentos do
G'oveJm~d_or e de seus Secretários. São todos eles
profundamente preocupantes, mas o depoimento
do Secretário de Segurança chega a ser dramático.: O GoVe.mÇ~dor deinonStrou, e o Seu Secretário de Serviço Público também, que temos uma
frota de ônibus insuficiente para a população de
Brasília.
·

As recomendações mundiais são no sentido

de: que por metro quadrado sejam acomodados
apen<!ls 4 passage~ e nós aqui acomodamos
10 passageiros por metro qua<:Irad~. Vale dizer,
1.50% a "mais do que intemadonaJmente se prevê. ·
Isto por quê? Porque a frota é insuficiente, é insuficieiJ.~ porque os _empresários não conseguem,
coril seus próprios recursos, ampliar as suas próprias frotas.
Pen_~o qUe começa então uma ciranda de dific:t,ll_dac!~s. A passagem de Brasília é a mais baixa
dOPãrs e, todavia, o Governo do Distrito Federal
preciSa subsidiá-la com aproximadamente 25%
porque o usuário não tem condições de pagá-la.
As dificuldades- se ampliam quando se sabe, e
aQui foi _dito, que 75% do orçamento do Distrito
Federal_ se destinam a pagar funcionários, de 5
a 10% o subsídio. Restam apenas magros 15%
Para fazer toda.s as obras que incumbem ao Governo do Distrito FederaL O que fazer? Recorrer
aos cofres_ do Governo Federal, quebrados também, sabemos todos nós. O.Oovemo Federal não
conseg1,.1e atender as suas prÇprias despesas. ComO.rêSofvér o proDlenla? O fodoviárlo ganha pouco,. e ganha pouco mesmo; as autoridades do
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Governo, como lembrou aqui o Presidente .do Sindicato, reconhecem que de um modo geral os
trabalhadores brasileiros perderam salários em
grande escala, e de fato perderam; os empresários
não podem pagar um centavo a mais porque
já estão quebrando; o depoimento aqui do Presidente do Sindicato dos Proprietários que deseja,
inclusive, repassar os seus ônibus, as suas companhias para o Governo do Distrito Federal, como
solução para eles não para o Governo.
Sabemos que a TCB, que tem prestado ao longo d~ tempos um relevante serviço à população
de Brasília, é uma empr~ pública e corno tal
não tem a mobilidade e a agilidade e não consegue fazer a economia operacional de urna empre~
sa privada.
Então, repassados os ônibus todos para a órbita
do Governo do Disbito Federal o que se terá,
sem dúvida nenhuma, s_erá uma queda da qualidade de transportes e aí sim, aqueles 15% de
que falávamos ainda há pouco, que restam no
Orçamento do Distrito Federal iriam tranqüila·
mente embora no primeiro impulso. Está aí a.
ciranda de dificuldades.
Ora, o rodoviário precisa. de fato ter um salário
adequado à sua vida, à sua família. O empresário
precisa ter uma remuneração ainda que baixa
para, pelo menos, manter a sua empresa, e o
Governo não pode ajudar e o usuário não pode
pagar mais.
Se me perguntarem_ qual é a solução eu direi
tranq?lamente:- não seí. .Mas, a única coisa que
me ocorre, neste oceano de dificuldades é perguntar ao Governador em que pé se encontra
o pré-metrô ou metrô, ou trem de superfície; porque se estou preocupado, e estou profundamente
preocupado com os rodoviários e com os empresários, estou infmitamente mais preocupado com
os usuários, porc:iue para cada 6 mil_ rodoY!ários
ou 10 ou 12, como disse o nosso Presidente do
Sindicato, que precisam da nossa atenção, nós
temos 1 milhão e 800 mil pessoas, estou dizendo
aqueles que imagino que andam de ônibus.
Então, a minha preocupação primeira, como
homem público, há de ser com este um milhão
e oitocentos. no passo seguinte c_om os 12 mil
e, finalmente, com os poucos empresários.
Na verdade é que uma solução terá que· ser
encontrada sob pena de mergulharmos no mais
negro dos caos aqui no Distrito Federal. E a pergunta que faço ao Governador: o trem de superficie vai resolver este problema?
O SR. JOSÉ APARECIDO- Devo dizer ao
Senador Edison Lobão que ele fez uma síntese
de extraordináiía abrangência. O problema envolve rea1mente corri essa conotação patética, todas
as categorias profissionaís e, finalmente, a comunidade no caso dos transportes públicos de Brasma.
Os estudos com relação ao meirô de superficie
já estão numa _segunda e decis~ fas~. _ _ __
O primeiro estudo de identificação da viabi1idade técnica e financeira já está concluído e o
Secretário José C8rlos Melo já provideOcia os projetas de enegenharia.
Os estudos foram feitos_ pelo lnstituto Mau~.
que ganhou a concorrência de que participaram
as 20 grandes companhias de consultarias de,
transporte de massa no Brasil e para nossa honr'~
e como sortilégio foi vitoriosa a empresa ligada.

3096

Sexta-feira - 20

à Universidade de São ·Paulo, tnstituto Mauá 'de
Engenharia.
Vou pedir ao Secretário José Carlos Melo que

dê detalhes, neste momento, dos trabalhos da
Secretaria de Serviços Públicos sobre o metrt
de superfície, inclusive com esta nova proposté
do IBTU que coloca o b_onde, recuperando a me·
m6ria e certamente fazendo, numa cidade que
tem _esta beleza plástica de Brasflia, uma propostz
de wn novo componente até de natureza cultural.
Peço, então, ao Secretário José Carlos Melo
que dê a posição, hoje, dos estudos com relação
ao metrô de superfície.

O SR. JOSÉ CARLOS MELO -'-Sr. Presidente,
Sr. Governador, SiS. -Parlãrrieritares:
Fa1ei, aqui, qUe a nOSsa j>Olítica de transportes
tem ações de curto, médio e longo prazo. Os
de curto e médio prazo tive oportunidade de sinte~
tizar na parte anterior.
Quanto às de longo prázo, só há uma soluçáo:

introduzlrmos uma alteração tecnológica que vá
dar mais capacidade ao sistema de_ transportes.
Eu pediria dois minutoS~-aJ)enas, para -ser -um
pouco professor de transportes.
O sistema de transporte é basicamerite -cõriStituído pelo meio de transportes, pela via de transportes e pelo terminal de transportes. o-terri1irial
pode ser atê um simples ponto de parada. Esses
três elementos operam de maneira conjugada,
e cada sistema de transporte tem uma capacidade
dentro dessa operação, ou seja, cada meio, cada
via e cada terminal, operando combinadamente,
tem uma capacidade. O ônibus, usado ao acaso,
como na maioria das c.idades brasileiras, disputando espaço com o automóvel, sem prioridade
em sinais, sem ponto de parada regularmente
espaçado, transporta de 8 a 1O mil passageiros
por hora, quer dizer, o sistema - o meio, a via
e o terminal combinados.
Se for melhorado paulatinamente o sistema pcir
ônibus, introduzindo faixas exclusivas, prioridades
em sinais, pontos de parada regularmente espaçados, veículos apropriados ao tipo ·de demanda,
podemos chegar, com uma lotação exagerada,
digamos de 7 ou 8 passageiros por m~tro quadrado. até a 20, 21 mil passageirOs na hora do pico.
Pronto. E aí esgotOu a capacidade do sistema
por ônibus.
.
A tecnologia seguinte é a do chamado metrô
leve, que é o bonde moderno, muito usado na Europa e que transporta até 35 mil-passageiros-hora.
Há a tecnologia também chamada VI...T- Veículo Leve sobre Trilhos.
A tecnologia seguinte, de 35 a 80 mil passageiros-hora, é o chamado rnetró pesado, ou trem
suburbano, que todos conhecemos.
· No trecho Ceilândia - Taguatinga - Guará
e Plano Piloto, já estamos transportando, na hora
do pico, em tomo de 20 mil passageiros por hora,
e a demanda é crescente, porque a população
de Brasília cresce em tomo de 7% ao ano.
Entendo que este fórum, mais do que discutir
a situação emergencial, que é grave, é para discutir esta crise, que quase não vemos e que; para
quem trabalha no setor, para o Pedro CelSO, ·pãr-a
o Wagner, para nossos técnicos, é diária, é cotidiana, e, para o usuário, nem se fala.
Esse quadro, que hoje·e-rutrn, será degradado
a cada ano, por aumento de demanda e por incapacidade do sistema.

úiÁRlO. DÓ {;oRaRE:sstút~CIONAL (SeÇão II)
A longo prazo,já que o assunto é caro -e erivolve
asPectOS urbãi1ísticos, que o tomam um pouco
polêmico, a sua compatibilização com o urbanismo e a arquitetura de Brasília, o Governador
José Aparecido _criou uma comissão- constituída
pelas Secretarias do Governo, Serviços Públicos
e Viação e Obras, Ministério dos TrãhSportes, através da ÇBTU. Ministério do Desenvolviritento Urbano, através -da EBTU,- Ciência e Tecnologia e
SEPl.AN. Essa Comissão, Pcir unanimidade,_analisando estudos preliminares existentes - temos
um estudo de 1978 e temos a atualização desse
mesmo-estudo, de 1984, estudos de demanda
-:---Chegoy à co~çlusão que é urgente contratar
o. estudo de viabilidade téc_nico-econômica_ do
metrô.
O .escopo básico de trabalho para_ a concorrênciã foi feito'pór técnicos desses 7 órgãos, principalmente do DTU, da EBTU e da CBTU. Feita
a cohCótT"ê-nc1a pública, o Instituto Mauá vence_u.
Houve um acompanhamento, através de seminários,.de 15_en1 15 dias, com o Instituto Mai,Já,
<lue pbt Ser uma instituição acadêmica, não tem
fins lucrativos. Ttvemos a sorte, ainda, de a_ çoncorrência pUblica ser vencidã por uma entidade
absolutamente isenta_ de interesses comerciaís,
ligada à _(Jn_~~rs_idade de São_Paulo, _entidade puramente acadêmica e que presta trabalhos de
consultaria há anos na área de transportes. Esse
estudo mostra que o metrô de Brasília é uma
obra urgente, tem que começar de imediato. A
primeira linha teria aproximadamente 33 qUilómetros. Como todos os meio_s de transportes passam a ser complementares, o esquema de transporte é que mudaria; teríamos uma linha troncal,
que seria a base do sistema, a alimentação pelo
sistema de trens e a distribuição pelo sistema
de ônibus. O custo de implantação _da tecnologia
ferroviária _é mais caro do que qualquer outra,
mas a longa vida útil dilui esses custos ao longo
de um periodo extremamente distante. Para os
senhores terem idéia, salvo os materiais de consu~
mo, num projeto ferroviário, o elemento de vida
útil mais curta é o dormente, que dura 25 anos;
então, esses custos são diluídos; o básico é realmente-o- âesembolso inicial. Esses 33- quilóme_tros, em "face da não necessidade de desapropriações -ou se houv-er pata um ou outro termi~ serão mínimas- em face do te!J"eno de Brasília} lev~mente-Oádulado; em face do fato de governos- passados, em estudos já realizados, haverem
preservado a faixa; em face do lençol, freático
ser favorável; em face de tudo isso, seria talvez
o trem mais barato do mundo. Quando cotejamos
com outros trens, até o custo nos surpreende.
O -cUsto de uma tecnologia ferroviária se dá por
quilómetros de linha, não quer dizer que cada
quilómetro custe_aquilo. Nesse quilómetro de li~
nha está embutido oficina, trem, tu~o que precisa.
O _çusto dos metrôs do- RiO de Janeir.o e São
Paulo, com desapropriações brutais e operação
e construção em área densamente povoada, dependendo do trecho, está em tomo de 80 a 100
milhões de dólares o quilómetro. O preço interriacloi\Ed, barato, é da ordem de 50 milhões de dólares o quilómetro. EStivemoS, recentemente, o
GoYemador José Aparecido e eu em Moscou, numa longa reunião com a direção do metrô de
Moscou, que se e"J)ande a 9 quilómetros ao ano;
em face das peculiaridades de terreno e a profun-
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didade, já que a Unha é muito_ densa, urna galeri_a
é feita embaixo da outra, está em tom-o d~. 300
milhões de dólares o quilómetro.
Com características muitO.semelh;;mtE$ foi-Implantado o metrô de Porto Alegre, todo em superfície, em tomo de 15 milhóes de dólares o quilómetro, mas ainda com desapropriações e um trew
cho em via elevada. Temos condições de- fazer
aqui, por 13 a 14 milhões de dólares o quilómetro.
E como negociar esses recursos? Vimos que o
BNDES vai ãportar recursos ao ritetrô de Copâcabana; é um trecho pequeno para transportar a
classe alta, de renda média e alta. O nosso é
para transportar trabalhadores da Ceilândia para
o loca] de trabalho; é bem -diferente do metrô
da Zona Sul do Rio de Janeiro. Vimos que o BNDES,- com entusiasmo, se engaja no nietrô de
Copacabana, num pequeno trecho; de Botafogo
até Ipanema o custo é de um bilhão de dólares.
O nosso, pelas nossas peculiaridades, passa a
ter uma viabilidade muito maíor de aceitação junto ao BNDES, até Pelo seu caráter eminentemente
social.
Segundo, a_ EBTU criou um programa de trens
leves, metrôs leves que ela, para dar o charme,
chamou de "prOgramas de bonde", para lembrar
o tempo ·em que andávamos de bonde. E está
incluído como -prioritário o programa de bondes
da EBTU. Em conversas, inclusive, com técnkoS
daquela empresa, tão Jogo o conselho de Arquitetura Urbanismo e Meio Ambiente aprove o estuH
do de viabilidade e o traçado, a EBTU tem condi~
ções de assinar um convênfo já com o GDF, que
nos daria possibilidade de prosseguir _com o BN~
DES. Para nossa felicidade, a indústria nadonal,
a indústria brasileira tem Jmow how completo
para essa tecnologia. Tem até vencido concorrências importantes no exterior. O Senador Edison
Lobão foi muito feliz em sua colocação. Estamos
vivendo uma crise, que tende a se agravar e vai
ser cada vez maior. E como disse o Senador, o
que fazer? Os técnicos ainda têm alQuns pãlíãtiVõS.
pequenas margens de_ manobra. Mas daqui a pouco;- nem os técnicos saberão o que fazer.
OSR,POMPEU DE SOUSA- Sr. Presidente,
peço- a palavra.
O SR.. PRESIDENTE (Mefra Filho)- Pois não.

O SR. POMPEU DE SOUSA - Em prfme~o
lugar, quero me congratular com o meu caro
companheiro, o nobre Senador Edison Lobão,
que, trazendo as suas perplexidades e as suas
aflições, que são de todos nós, a respeito do trans-p-orte coletivo de Brasflia, do impasse do transporte coletivo de Brasília, nos proporcionou_ esta
bela aula do engenheiro de transportes, José Carlos Melo, doutorado em transportes.
_Entretanto, essa é uma solução estrutural a longo prazo; não é nem a médio prazo. Nós estamos
diante de uma situação conjuntural, mais do que
çpnjuntural, emergencial; estamos diante_de uma
emergência e temos que procurar uma solução
para essa emergência. Precisamos sair daqui com
a1guma coisa concreta ou com a expectativa de
concretude, que foi muito ilustrada e muito enriquecida academicamente pela mobralização que
nos deu a nós outros ignorantes dos transportes,
-~
-- o engenheiro PhD José Carlos Melo.
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Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar a V.
Ex' e aos companheiros mais bem-info~IJlados,
porque hoje li num jornal aqui de Brasilia algumas

opiniões de companheiros nossos, inclusive companheiros de Bancada. Na opinião ,do__ nobre
COnstituinte Francisco Carneiro a úil1ca Solução
é o aumento de tarifas. Se os custos são realmente

esses, se a situação é essa, me parece que isso
é inelutáveL Entretanto, o grande sacrificado é
sempre o trabalhador, trabalhador que opera o
sistema de transporte e que tem um salário baixfssimo, que por mais que tenha recebido esses
benefícios diretos ou Jndiretos, isso é ainda pouco
para as suas necessidades elementares, e o trabalhador usuário do sistema de transportes, o que
opera e quem usa; porque quem usa é o trabalhador, não somos nós. Nós temos os nossos carros
particulares e até os carros oficiais. Eu, por exemplo, nós Senadores temos, o Sr. Governador, o
Sr. Secretário, todos nós temos esses confortos.
O trabalhador, portánto, é o grande sacrificado.
Eu confesso a minha ignorância nesse sentido.
No Ministério anterior criou-se o Vale-Transporte,
Que o empresário financiava maJs de 90%, se
não me engano; a princípio_ era facultativo, depois
tomou-se obrigatório. ACredito que compete ao
empregador esse ônus. O Estado, em última análise, é que vai arcar com o õnus final porque,
através do Imposto de Renda, ele é descontado,
mas há um financiamento no tempo. Eu perguntO
se a obrigatoriedade está sendo cumprida. Tenho
a. impressão que não.
OSR.JOSÉAPAREODO DE OUVEJRA:_ EStá
sendo regulamentada.
. O SR. POMPEU DE SOUSA -
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O grande mal

deste nosso País é que as coisas ficam no faz-de-conta. As leis não pegam, como dizia mestre Frar)cisco Campos. O Brasil é um país onde as leis
não pegam. O grande mal é o faz-de-conta. ESte
assunto Já está muito tempo decidido, mas não
funciona. Acredito que é wna obrigação do empregador dar ao trabalhador a condição mínima
de ele ir para o trabalho, porque -ele não está
podendo ir para o trabalho; atualmente, não está
podendo ir em função da greve, mas se não houver greve ele também não tem condição de Ir
se for aumentada a tarifa; é um drcu1o vicioso:

o SR. PRESIDENTE (Meira Filho) palavra o Dr. José Carlos Melo.

Com a

O SR JOSE CARLOS MELO - Quero esclarecer ao nobre Senador Pompeu de Sousa que
ontem, numa reunião com empresários, nós colocávamos que uma vez entrado em vigor pleno
o Vale-Transporte, grande parte de toda essa situação estará resolvida. A obrigatoriedade do Vale-TranspOrte-To! aprovada recentemente no Congresso e está no perlodo de regulamentação. Até
o dia 15 deste mês ele deverá estar regulamen, tado e ai entrará em uso obrigatório de imed_i_ato.
O usuário de transporte, que ganha salário mínimo, de acordo com a lei que cria o Vale-Transporte vai pagar apenas 6% da despesa de transporte. A lembrança do Senador Pompeu de Sousa
é multo importante porque ontem ainda, em reunião que o Governador José Aparecido determinou que fizéssemos com os empresários, eu dizia
que grande parte de todos esses problemas, de
~ único, de tarifas insuportáveis para o usuá-

rio, está resolvida na hora que entrar o Vale- Tramo-porte em pleno funcionamento.
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27 anos; Moscou, 80Q anos; o México, 600 anos;
Paris, 2.000 anos. O metrô de Paris corn~u
a ser feito em 1900. Eles têm os mesmos proble-OSR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo
mas que vivemos, hoje, com uma cidade de 27
a-paJavra ao nobre Deputado Augusto CaiValho.
anos. E Lim j:iroblerna que se vai agravar, até por-- OsR.AliGUSTGCARVALHO-Sr. Presidente, que temos um encontro com a virada do século,
não _é- a primeira vez qÚe aqui venho, mesmo desse somos contemporâneos. Nunca fui aprenão fazendo parte da Comissão, pelo fato de ser sentado a ninguém que queira despedir-se da
Deputado e aqui ser uma Casa de Senadores, vida daqui a 13 anos. Por isto mesmo, seremos,
mas em razão da minha preocupação com os pelas avaliações da ONU, na curva do século,
problemas da cidade aqui tenho comparecido, cerca de 5 milhões de habitantes. Falaram, numa
sempre que posso...
--primeira- i:ldvertêricia, em 4 milhões,_ m'!_s com
O SR. PREsiDENTE (Meira Filho)-Mas desde o simpósio que aqui fizemos- ''Brasilia: Concepo começo.da instalação da Comissão ficou esta- ção, Realidade, Destino" - vimos que- aS aprobeJecido que o Deputado participa dos nossos priações são aritméticas: séremos 5 milhões, daqui a 13 anos. Assim, não há cnmo conversar
trabalhos tendo direito a voz. mas não a voto.
sem esta visão, que não é wna visão do horizonte,
.. O .SR. AUGUSTO CARVALHO ~ Espero que rrias" visão mais imediata, aquela de que somos,
a eleição para o Poder LegisJativo local venha nós mesmos, contemporâneos dos nossos dias.
suprir essa deficiêrlcia na representação em Brasí- Para falar com absoluta sinceridade, peJo que vi
lia, o que acho fundamental.
em Moscou, no México e em Paris, não tenho
-Sr. Presidente, não é a primeira vez ouvimos nenhuma condição, em consciência, de estatizar
-?Qbre.o problema das agruras do transporte coJe- os transportes coletivos em Brasília. Não o farei
porque sei, em consciência, que seria um ato
~vo de Brasllia. Quando da úJtima campanha salarial dos companheiros rodoviários, aqui estive e extraordinariamente lesivo à popuJação do Distrito
presenciei uma polêmlca bastante acalorada en-- Federal.
tre o anterior Secretário elos Serviços Públicos,
O SR. AUGUSTO CARVALHO - A diferença
JC?Sé Roberto, e os.representantes patronais. Ouvi,
de Moscou. que V. Ex"' citou, Governador, é que
t?lmbém, aqui, repetidos argwnentos no sentido
o metrô existe desde 1923 e tem os preços conge-de que as empresas estavam se inviabilizando.
lados até hoje.
Tive,_ indt.,~_siv~~ conhecimento de uma nota - foi
a-Qui divulgada - bastante dura, contra o GoverO SR. JOSÉ APARECIDo_- COntinuam com
no, em que se ameaçava paralisar os transportes
graves dificuldades. Não se antecipe V. ~. por·
de Brasília, por iniciativa patronal, entregando-os
que o Gorbachev está nos ensinando muita coisa.
definit!_~~ente ao govemo,
Senão, V. & vai ter que fazer retificação em tudo,
Estranhamente, coinddentemente, naquele
e ern breve.
mesmo petíódo, quando o Secretário anterior
ameaçou abrir concorrência para que a qualidade
O SR. AUGUSTO CARVALHO- Não vou poledos transportes fosse elevada, em face dos argumizar com V. Ex~ com relação a esta questão,
ment9s colocados _:--_ lO_ por metro quadrado,
porque é uma discussão prolongada.
o que é absurdo, impossível - vimos que os
O SR. POMPEU DE SOOSÀ- S~V. Ex' me
interess.es_empresariais, que se sentiam tão vulnepermite um aparte, eu gostaria de lembrar que
r~~O$. _continuaram mantendo o monopólio daas condições de vida da população de Moscou
quelas linhas, sinal, realmente, de que o negócio
e sobretudo da população de Paris são muito
continua rentável. Vimos, agora, a repetição dadiversas das da população de Ceilândia e Taguaquela história.
tinga.
Já_ ti_ve oportunidade de falar, pessoalmente,
com ·o Sr. Governador, da nossa pOsição, por
O SR. PRESIDENTE (Meira F'Llho)- Eu queria
questão de principio ideológico, programática.
lembrar que nós estamos aqui para _o "amanhã".
Se_-arn~hã .a greve continuar, o povo não vai
O SR. JOSÉ APAREOOO :__·o Deputado Auchegar ao trabalho.
gusto CA!vaJho qUer que eu fique com os ônibus.
Já falei com os empresários que quem nasce
O SR. AUGUSTO CARVALHO -:Eu não querQ
em Conceição, com dois ônibus resolve o probleficar fazendO digressões a respeito de qual vai
ma. Com 1500, jainais.
ser o futuro. Aliás, penso que a intervenção do
O SR. AUGUSTO CARVALHO - Realmente,
Secretário sobre a proposta do metró é um assundefendemos que este é um setor essencial à vida
to da mais alta importância e que deve envolver
das cidades. Sendo uma concessão do Estado,
todo os setores da sociedade de Brasília. De antese ela não está sendo colocada a serviço da comu-=mão, eu quero levantar minhas preocupações.
nidade, come5-deveria estar, no seu nível de qualiEspero que, pela própria conformação do Distrito
dade, inclusive com o Vale-Transporte corno soluFederal, depois, as composições do metrõ não
ç:ãó; ela vai continuar significando isso mesmo.
venham disputar com os ónibus os espaços do
EJes, que combatem o déficit público, vão ter que,
Ginásio" dos Esportes, para nãO ficarem ociosos,
dep-ois, localizar esse déficit nos sorvedouros de
corno acontece hoje com os ônibus.
recursos do Tesouro, para subsidiar a livre iniciaSr. Presidente, sabemos que a situação é grave.
tiva ou iniciativa privada.
Constatamos que o impasSe está gerado. Nós
. O SR -JOSE. APARECIDO _; Só quero dizer
não podemos continuar com a Polícia deslocada
qUe tiVemos a experiência de Moscou, o Secredas suas funções de garantir segurança à populatário José Carlos Melo e eu, e vimos que o probleção, para intervir na greve, dando segurança, coma não_ difere. BrasJ1ia é uma cidade que tem
mo foi colocado, para os ônibus.
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Para os ônibus

e para o povo.
O SR. AUGUSTO CARVALHO-Sim. E espero,

Sr. Presidente, que haja daqui um esforço no sen-

tido de superar esse impasse. Há

inform~ções

de que o Ministério do Trabalho já reconhec_eu
o estado de greve.
O SR. JOSÉ APARECIDO - Já reconheceu
e a Procul-adoria Geral dirigiu-se ao TRT pedindo

a dedaraçã_o da ilegalidade da greve. Ela é, por
definição, ilegal, como nós todos sabemos.
O SR. AUGUSTO CARVAJ..i:JO .,..-Então, eu gos-

taria de perguntar ao Sr. Governador: o que fazer
daqui para a frente?
O SR. JOSÉ APARECIDO- Daqui para a fren-

te, V. EX' sabe mais ou tanto quanto eu, porque
é lfder sindkal. V. Ex' é o dirigente do Sindicato
dos Bancários.
O SR. AUGUSTO CARVALHO- Eu só queria

concluir minha pergunta, se V. Ex' pudesse aguardar. _O impasse está gerado. Nós, aqui, não estamos brincando de fazer perguntas. Estamos realmente preocupados com a gravidade da situação.
Na medida das nossas possibilidades, gostaríamos de contribuir para a superação desse impasse, que penaliza a população, os trabalhadores,
enfim, todas as partes qtie estão envolvidas. O
impasse está estabelecido. A greve poderá ser
decretada ilegal, por força da legislação fascista
que vige até hoje. _E amC~:nhã? Há, por parte do
<rOVemo, a disposição- de continuar essas negociações entre o Sindicato e os representantes patronais? De que maneira a Comissão do Di$trito
Federal pode, na pessoa do Sr. Presldente Meira
Fllho, junto aos órgãos competentes - já que
o contato _foi feito - c;obrar a resposta desse
cantata?
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- É evidente, ilustre Deputado, que a Comissão do Distrito

Federal, que é um pedaço do corpo desta cidade,
vive· um momento de aflição diante do impasse
surgido. É evidente que há interesse da parte da
Comissão do Distrito Federa1 de que, harmoniosamente, dentro dos interesses de todos, se en~
centre aqui uma solução para que amanhã o
transporte volte a funcionar.
O SR. AUGUSTO CARVALHO -

Pergunto, en-

tão, ao Sr. Governador: há disposição para um
encontro, de prosseguir essas conversações para,
via negociações, sair desse impasse?
O SR. JOSÉ APARECIDO- Eu pedi ao Presi-

dente do Sindicato, Pedro Celso, que Se evitasse
o problema porque, depois de um determinado
instante, ele escapa da minha possibilidade como
Governador do Distrito Federal. E pedi expressa~
mente que esperasse porque, obviamente, não
tenho condições de dar uma resposta, que- s6
será formulada depois de uma Comissão do MinistériO da _Fazenda e do Ministério do Planejamento apropriarem-se de outros recursos orçamentários, transferindo-os para o Governo do Dis-trito Federal e para eu ter uma posição do caíxa
.:.. j<..v 4ue me possibillte a negociação das cláusu~
las econômicas com conc_essionários e com rodoviários. Pedi exatamente porque tinha ce ~;.d
que o quadro iria se configurar como está configurado e com as repercussões negativas na vida

da cidade, que nós já _estamoS sentindo, inclusive
tendo qUe suspender·uma-õperação policia] de
segurança p6blica em Tagliatinga e Ceilândia,
sem fazer apropriação dos prejuízos, que tenho
que contabilizar com a paralisação de hoje, e,
evidentemente, sabendo que amanhã a população começa a cobrar não s6 dos rodoviários e
empresários, mas também do Governo, e sobretudo _dele, o exercício da autoridade pública.
_Não tenho outrà fUnÇão senão a de ser o mediador dessas dificuldades da atualidade do País e,
sobretudo, do Distrito Federal. O Governo não
é parte, tenta encontrar um ponto de equilíbrio,
numa hora que nós sabemos, - já disse isto
aqui antes---: que não estamos negociando nesta
data-base, uma: recomposição sa1arial com ganhos, com conquistas de natureza social; nós estamos negociando a ultrapassagem de uma realidad~_ crttica, seja para os rOdoviários, seja para
os ConçessJonáiibs, mas qUe no fundo e no fim
quem paga a conta é a pi"ópria população, porque
esses recursos não _são imaginários, eles são incorporados ao erário sejam eles de natureza Fede~
ral sejam eles de natureza fiscal, em Brasília, mas
o que é certo é que os rodoviários - eu compreendo iriclusive o cJue o Presidente Pedro Celso
disse aqui - ele o disse a mím antes, com absoluta clareza e lealdade: Governador, eu não posso
combinar com V. Er, como da úJtima vez o fiz,
porque posso ·nâo ter o controle da Assembléia.
Posso afirmar a V. Ex' que eu direi tudo que V.
~ está dizendo, mas eu não posso dizer a V.
EX' que vou conseguir que hão haja paralisação;
isto eu não posso, porque seria uma coisa desleal.
Depois há a paralisação e eu ficarei mal com
V. Ex" Eu retruquei: mas eu não posso aceitara paralisação; não posso aceitar porque é um
ato de imaturidade, de precipitação; o Sr. precisa
compreender que eu não tenho recursos, os recursos não são meus. Nós, vamos ter, até o fm
da semana, porque o Ministro do Planejamento
e o Ministro da F8lenda me pediram que solicitasse esse prazo porque eles têm que recompor
realidades; !sso não são centavos, eles têm que
mobilizar irriediatamente recursos fundamentais
para que eu tenha esse reforço em caixa único.
De outro lado, a 0\ESB, a Fundação Zoobotânica, a CEB, a Fundação Hospitalar, a Fundação
Educacional, já estão todas com reivindicações,
são problemas conhecidos e eu preciso ter condições pelas amplas repercussões financeiras no
orçamento, neste momento_ final do exerdc!o de
87, para a União. E é clciro _que essa não é uma
contabilidade imaginosa, é apenas uma realidade
e a realidade não é Imaginosa.
E foi por isto que eU apelei com muita. veemên~
cia para o Sindicato dos Rodoviários e para os
próprios empresários. E neste momento, qual seria o apelo que o Governador poderia fazer? Primeiro, a volta ao trabalho para norma1izar a vida
da cidade, porque com essa paralisação tudo apenas se complica e nada se resolve. Segundo, ape~J.r à Comissão do Distrito Federal, que já tomou
a iniciativa de gestões, que eu i~clusive já sabia.
O Ministro Uma Teixeira me comunicou, inclua gestão feita pelo Presidente da Comissão
....u D1::.~o ito Federal. Mas, na._ realidade, a parali~
sação não leva-a nada, até porque eu rião tenhv
e continuo n-ª.o_te:ndo essa resposta senão depois
de amanhã, até sexta-feira. Estou fazendo levanta~ive,
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mentes, que são levantamentos que não se im~
provisam, até porque eles têm que retirar recursos
já alocados, já determinados a outr_a.s.áreas p_ara
atender a urna contingência que étambém sin_9uIar, porque só o Distrito Federal tem 72% dos
seus recursos repassados pela União. Então,
quando há um problema em Minas Gerais, que
é o território que o Senador Ronan Tito pretende:
governar; quando há um problema em São Paulo;
quando há um problema no Rio de Janeiro, os
governos têm a sua autonomia, a sua fleXIbilidade;
aqui, o ináxirilo que o- Governador pode .fazer,
fosse elie ·qüem fõSSe, é rir, como vou, em cons_:çiência enfre~r toda impopularidade do Distrito
Federa]. Costumo dizer que se outro serviço eu
não prestasse, neste momento, ao Presidente José Samey, lhe presto a homenagem maior, porque aqui a minha mãe é mais injuriada do que
a dele.
OSR. WAGNER CANHEDO-Sr. Governador,
se me permite, eu gostaria de fazer aqui uma
solicitação. A primeira é com relação à Comissão
do Distrito Fed.eral, que ela desse uma ajuda -ao
Governo do Distrito Federal para que solucionasse 9 _problem~._j_unto ao f4jnistédo da Faz:enda
ou é!IOS órgãos _competentes, para que nós saíssemos desse impa~s~.j\ segunda é_ fazer um apelo
ao Presidente do Sindicato, aos trabalhadores, para que voltassem à normalidade nos próximos
momentos a fim de que pudéssemos garantir todas as conquistas que já foram aceitãs por nós.
Naturalmente ele marcaria nova assem~léia, para
sexta-feira à noite, caso não se chegue a um acordo até lá e aí_ nós daríamos razão a ele, naturalmente.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Não é
que eu queira tomar a palavra do Governador,
mas existe uma característica do nosso povo que
jâ adquiriu fama internacional - vou chegar lá
-, mesmo diante do ponto de vista ideológico, .
mesmo diante do ponto de vfsta político, mesmo
diante do problema da crise financeira que atravessa, não apenas a nossa cidade, mas o País.
Será que não poderá prevalecer aqui essa característica brasileira que jã adqUiriu fama internacional, o jeitinho brasileíro de enc;Onfrarrrios uma
solução para essa greve ainanhã? Ressa1vand0:
se, evidentemente os interesses dos trabalhadoreª
no transporte coletivo, os lnteresses do GDF, os
interesses do empresariado e, acima de tudo, polque não diz.er, o interesse nadona1. Já há proposta
manifestada ali pelo Presidente do S_indicato dos
Empresários.

O SR. PEDRO CELSO - Peço a compreeen~
são de todos os presentes para o fato de que,
se antes da deflagração da greve_ a situação era
extremamente espinhosa, agora, com a greve deflagrada, se toma muito mais diffcil essa proposta
de solução apresentada pelo Sr. Wagner Canhe~
do.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu queria
invocar aqui, rile perdoem, até o espírito de JuScelino. Ele dizia uma coisa muito importante: "O
difícil, a gente faz agora, o impossível fica para
daqui a pouco".
O SR. PEDRO CELSO -Muito bem, Sr. Presidente, por mais boa vontade que eu tenha, não
vou aqui, de público, diante de .tantas pessoas,
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de tàntas personalfdades, como fiz com o Sr. Governador, diante da lealdade, da franqueza com

que sempre nos tratamos em todos os momentos, assumir um compromisso que não temos
condições de honrar, A dificuldade nossa é imen-

sa; não vamos aqui, como disse o Deputado Augusto Carvalho em determinado momento, fazer
brincadeira, porque não temos a rnfnima condi-

ção de reverter o quadro neste momento sem
uma proposta.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Mas não
estamos brincando aqui não.
O SR PEDRO CELSO -

Desculpem-me, expressei-me mal com relação à brincadeira, quando o companheiro Augusto Carvalho disse que

é questão de brincar de fazer pergunta.
O SR POMPEU DE SOUSA ...:._ Compreendemos que S. S• ilâ6 pode deixar de consultar a
categoria profissional. I:: uma pena que ele não

possa-nos atender, parece-me impossível. Compreendo que seria altamente desejável, ninguém
mais do que eu gostaria que a greve já tivesse
terminado, mas <:ompree'ndemos perfeitamente
a dificuldade do líder.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Quando

falo aqui emjeitlnho brasüeiro, é lembrando exatamente a dificuldade do nosso doente ir para o
hospital; é a dificuldade do meu neto amanhã
ir para a escola. t essa difi.cutdade que gerou
a paralisação do transporte coletivo na Capital
brasileira e isso deve sensibilizar não apenas à
sociedade brasiliense, mas também aos próprios
trabalhadores.
OSR. WAGNER CANHEDO-Recoilhecemos
no Pedro Celso um líder incontestável dos rodoviários e sabemos perfeitamente que esse nosso
pedido não viria trazer nenhum prejuízo para a
categoria, simplesmente adiar uma decisão, uma
nova parallsação no dia de amanh21 para a próxima sexta-feira. Daí a nossa solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -E também
está em jogo o comprometimento da Comissão
do Distrito Federal, que é composta de_onze senadores de alta responsabilidade perante a República.
O SR. PEDRO- CEL5d- Tenho o maior respeito pela Comissão do Distrito Fedefal-ã.qui no
Senado Federal. Agora, peço a todos que compreendam. O Senador Polnpeu de Sousa colocou
muito bem que não posso tomar aqui decisões
isoladas. Estes são princípios que norteiam o nosso trabalho.
Primeiro, é preciso haver uma assembléia para,
então, decidir-se sobre essa questão e, também,
colocar a dificuldade que vamos encontrar nessa
assembléia. A questão não é tão simples assim.
Não basta o Presidente do Sindicato chegar Já
e falar: "Companheiros, vamos voltar ao trabalho
que depois se resolve", porque isso eu já disse
na assembléia e não resolveu.
Então, não posso deixar aqui esperanças no
ar, que não vão se concretizar. Falando com toda
a sinceridade que possuímos, é extremamente
delicado, não temos condições de assumir compromissos que não podemos honrar. Mesmo que
convoquemos a assembléia e coloquemos todas
as considerações que forain feitas aqui, as dificuldades que vamos ter nessa assembléia serão imensas.

Os trabalhadores precisam de uma proposta
econômica. E-acreditamos, inclusive que, com
o apoio da Comissão, fazendo gestões, a parti(.
de amanhã ou hoje ainda, junto às autoridades
federais, teremos condições de resolver este problema ainda amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Multo
bem, vamos partir para o tr.at>aJho.
Quem deseja mais usar da palavra? O Deputado Francisco Carneiro e, posteriormente, o nosso companheiro Geraldo Campos.
O SR. FRANCISCO CARNEIRO - Srs. Parlaffientares, meus Srs., não sei se é porque estava
muito ignorante com relação ao assunto, embora,
hoje, já tivesse dado um depoimento que coincidiu com este que o Governador nos trouxe, de
que Se teria que aumentar as passagens em quatro cruzados em novembro e quatro cruzados em
dezembro. Como nunca conversei com S. Ex"
SQbre esse assunto, foi mera coincidência.
/-1\as, em realidade, a exposição feita pelo Governo do Distrito Federal e o seu staft, a exposição
feita pelo Sr. Pedro CeJso, com muita propriedade,
pois o Gove~ador mesmo diz que é urna rea1idade o que ele está expondo, e a exposição feita
pelo Presidente do Sindicato dos Empresários
trouxeram muita coisa nova. E que coisa nova
foi esta? Uma dificuldade generalizada, que não
é s6 dos operários, que não é só dos trabalha~
dores, é do GDF, da classe empresarial e, também, da classe trabalhadora.
Queria salientar que, quanto à parte dos empre~
sários, há condições de se aumentar as passagens
com o vale transporte, porque, para nós empre~
-sátios, não é tão pesado dar transporte para 50,
60 pessoas, pois as grandes empresas têm trans~
porte, como as construtoras, já fazem o transporte
gratuito, desde o começo de Brasília, sempre
transpo~ndo todos os seus operários.
Então, esse aumento não vai onerar tanto e
_.Jiunca houve reclamações na Federação das Indústrias ou na Associação de Empreiteiros. Assim,
acredito que esse auiriéfito que o Governo vai
dar para a passagem, se imediatamente for regulado o vale transporte, vai facilitar muitd.
Creio- que o Sr. Pedro Celso já pode ter uma
segurança de que o problema vai ser resolvido,
porque o Governador está empenhado junto aos
órgãos econômicos do Governo Federal. A Comissão do Distrito Federal vai toda atuar em conjunto. Por seu lado, o Sindicato dos Empregados
também sabe que vai haver aumento de passagensse ajustar a essa situação. o qué a cidade
não pode ficar é sem transporte.
Dessa forma, creio que já podemos ter uma
luz em todos os s_etores: a do lado do Sindicato
dos Empresários e a do lado do Sindicato dos
Trabalhadores. O problema vai ser resolvido.
--Então, não me parece, de forma nenhuma, que,
em dois ou três dias, não se possa adiar, para
que, amanhã, a cidade nao esteja paralisada.
É 16glco que o que o Senador Pompeu de Sousa disse é verdade. O Sr. Pedro Celso não pode,
agora, dizer: "Está certo, OK, amanhã ninguém
paralisa". Não, mas pode fazer um esforço con~
junto, urgente, e o Governador é homem que
atende a toda hora, e até a meia-noite teremos
wna solução.
Tem os que _deixar todos os proleg6menos aqui,
todas as coisas, e partir para se dar o aumento,
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porque há um compromíssamento do Governo
do Distrito Federal, um compromissamento da
Comissão do Distrito Federal- e da parte dos
empresários, eu posso falar por eles; há também
um compromissamento de aceitar com tranqüiJidade o vale transporte. Era só isto que queria
dizer e_ fazer um apelo ao Pedro CeJso para que
fizesse isto com a maior ufgência, para ver se
amanhecíamos o dia em Brasília com o problema
resolvido.
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Sr. Geraldo campos!
O SR. GERALDO CAMPOS-:.,:_- Sr. PreSidente,
Sr. Governador, Srs. Parlamentares, vou tentar
apenas dar uma colocação maJs geral, situando
o problemctque ora se discute, dentro da realidade
que estamos vivendo, da conjuntura atuaL
Lemos recentemente que o Dr. Waher BareUi,
do DlEESE, analisando a situação em que se
encontram os trabalhadores brasileiros, dizia que
a triste condusão a que se chegava era de que
o Governo atual havia tentado resolver diversos
problemas, começando pela questão fundiária,
com a reforma agrária, e não tinha obtido êxito,
porque logo a UDR se levantou, se estruturou,
resistindo aos propósitos de tentativas de resolver
a questão fundiária, que se agravava.
O Governo tentou tabelar os juros bancários
e não conseguiu. Os banqueiros se arregimentaram e não aceitaram qualquer parcela de sacrifício; ao contrário, os balanços mostraram que
os lucros cresceram. Tentou-se fazer um tabelamento de preços e, infelizmente, o governo verificou que a SUNAB não tinha competência ou condições de garantir o tabelamento. A contlusão
a que se chegava é 'de que a crise que existe,
que todos reconhecemos, estava encontrando
uma única saída: jogar sobre os ombros do povo
o peso, mals uma vez.
Essa crise, segundo o professor Décio Munhoz,
a que o achatamento salarial, a perda do poder
aquisitivo, do salário real, fosse atualmente ainda
maior do que era no passado. E a questão do
transporte tem uma peculiaridade -não sou especialista como o Dr. José Carlos Melo. A diferença é que o trabalhador, com o salário achatado
e diminuindo a cada dia, pode deixar de comer
came de segunda e passar a comer de terceira
e até deixar de comê-la, como freqüentemente
acontece, mas ele não pode deixar de se transportar senão ele não ganha nenhum dinheiro, como também ajuda geral aos lucros.
Nós somos dos que entendem que é preciso
encontrar uma solução para o transporte, mas
seguramente ela não vai eXistir de imediato. A
solução exposta, que também defendemos, do
metrô de superfície, comb uma solução mais duradoura, mas que não poderá vir antes de médio
prazo, vamos precisar, então, encontrar uma solu~
ção que acho que deve passar pela progressiva
estatização dos meios de transportes. Não que
eu não esteja vendo a experiência que a China
e a União Soviética estão fazendo, buscando, inclusive, estimular até a iniciativa privada em campos em que a iniciativa privada não se encontrava.
Mas acho que não é o transporte o exemplo principal; acho o contrário, o transporte coletivo, o transporte de massa tem que necessariamente, nesse
sistema, passar pela estatização progressiva, não
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digo absoluta. Se amanhã houver o metrô de superfície é claro que as ligações_intermediárias poderão ser perfeitamente particulares, desde que
o principal, o fundamental fique n-as mãos do
Estado, para garantir que o trabalhador que tem
que se transportar necessariamente para dispor
de a1gum ganho, já que ele não pode diminuir
leite _na
o transporte como diminui O pão e

-o

mesa de casa, ele precisa disso; o Estado tem
que lhe assegurar isso. Eu até diria_ que se tem
que lhe assegurar não apenas em benefício do
trabalhador até em benefício do empreSariado,
que precisa desse trabalhador.
Concluo dizendo que compreendemos ;;~ honestidade de Pedro Celso, que, mais uma vez,
assim como não _se c;oroprometeu ontemL_não
quer se comprometer hoje a dar solução na greve,

que não-depende dele, mas de uma_a:iaembléia,
mas torcemos para que os trabalhadores em
transporte de Brasília, que já fiZeram sentir com
a greve, com a paralisação de hoje, não vou discutir da sua oportunidade, mas do Sf!U efeito, que
deram um;;1 demonstração de_ força que sensibilizou toda a sociedad~ brasileira torcendo para
que eles venham a adiar a continuação do movimento para esperar a resposta que o Governador
está pedindo, depois de ouvida a resposta das
autoridades federais.
Esta é a esperança que nós temos, esses são
os votos que nós fazemos.
O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -

Muito

bem!
Com a palavra o Sen-ª--dor Ronan Tito.
O-SR. RONAN TITO- Sr. Pre_sidente, Sr. Governador, Srs. Parlamentares, Srs. Secretários:
Na minha modesta biografia política, eu pude
acrescentar um fato que muito me honra, que
foi o de ter sido colega do atual Govemador de
Brasília, José Aparecido, Secretário do Go'lernador Tãncredo Neves em Minas Gerais_e Secretário
das Relações de Trabalho. Por isso, entã.o, Sr.
Presidente, quando V. Ex• telefonou-me h_oje ~
convidou-me para essa reunião, eu vim com muito agrado...
________ _
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Honrosa
para essa Comissão.
O SR. RONAN TITO --embora suplente desta
Comissão.
- : .
Eu ·gosto da relação _capital, trabalho; gosto e
principalmente me_ agrada muito, neste momento
de abertura democrática, que os empresários,
através do Presidente do seu Sindiçato, reconheçam o direito de_ greve. E disse mais _S. S', fez
um ato de fê a respeito do direito de greve.
Devo dizer que, no meu passado, e tenho aqui
um colega de estrada. fui motorista de caminhão.
É o José Augusto PinheirO, enipl'ésário de transporte com quem cruzamos, muitas vezes, nas estradas de terra e de poeira. Por isto também me
agrada estar aqui quando está em jogo o interesse
dos rodoviários. É um assunto_ que me Comove
muito, que mexe com as _minhas entranhas. E
ouvi aqui algumas colocações no sentidoJ 11ª- tentativa de se fazer um acordo; eu acho que todas
são louváveis. Ftz isto durante dois anos,_ com
muito agrado, no Estado_ de Minas Qerais. No
momento que nós tivemos greves naquele ESta~
do, que foi logo após a abertura dq .regime demo.~ático, no Governo democrático do democrata
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Neves, tive a felicidade, a alegria de
poder pfestar um serviço ao meu Estado nesse
trabalho de relação entre capital e trabalho.
Eu também ouso agora fazer a minha proposta
de acordo, porque não há ninguém aqui que não
queira o _acQrQo; tenho a c_er:teza de que todos
querem, fndusive o Presidente do S'mdicato. 56
o que me estranha, neSte momento, são os apelos
que se fazem a ele. Acordo não se faz prop-ondo
a Uma- pane· qüe ceda, mas proponde; às partes
que cedam. Nunca, nas tratativas que tive, durante
os dois anos e mais de 300 greves que pude
mediar, ftz um apelo a uma das partes, ma:s fiz
apelos às partes empenhadas.
Foi dito, aqui, pelo nobre Deputado Francisco
Leão Cameiro, ...
O SR. -FRANClSCQ CARNE!_RO ~-Tira o Leão!
(Risos.)

o sR. RONAN Tiro- QUe iniciou a vida parlamentar_ há Pouco tempo, mas já demonstrou a
sua bravura, o seu conhecimento, a sua competência e capacidade, Tive o prazer e a honra de
partlCiPáf Com esse Deputado na Comissão da
Ordem Social. S. Ex" fez um apelo ao Presidente
do Sihâicato, e ê daro que quem conhece o funcionamento de um Sindicato sabe da existência,
atrás do Preside-nte da asSembléia, e que o Preside"nte qUe fala divorciado da assembléia fala sozinho, deixa de ser-Presidente. Deixã de ser Presidente, igual a político que fala divorciado das bases, acaba falando no vácuo.
Entã_o,__vOu razer a minha proposta ao Presiçl.ente Pedro C~l~o. vou .fazer ur:n apelo também
a v. s~, mas não somente a v. s~. porque durante
Vinfe tantOs arios, li.eSte País só se fez -~pelo
ao trabalhador, él mais ninguém. Todos os acordos rebentaram na mão do trabalhador. · -·

-e

. Vivemos um mo_roent_o difícil, ê verdade, um
momento de crise, se-m dúvida nenhuma, em que
'nós -ficamos correndo, igual o cachoi"io atrás do
rabo; uina dívida externa de 120 bilhões de_dólª-res, interna de 65 bilhões de dólares, um Pr_oduto
mtemOBi"utQ .de apenas 260 bilhões de dólares,
e ó ·s_etvlço dessa dívida a 'Ocasionar uma coisa
que todo o mundo chama de déficit público e
todos os empresários querem, e também os trabalhadores, que n6s resolvamos o problema do
déficit público. Queremos resolver o problema
do: dêficifpúblico, mas quando falamos em Cobrar
niais impostos, então, os empresários acham que
é'tflhutai- demais.
--·
Mas, eu gostaria de_ dizer que nos Estados Unidos da América, rnu_ito citado nessas épocas, sua
tributação é da ordem de 32%, e urna tributação
líquida em tomo de 28%. N6s aqui, temos uma
tributação bruta emtomo, de 16 e estamos tributando de 1O a 12%. Com essa tributação sobre
o PIB, eu digo, governo nenhum, não é Dr. Jos,é
Samey, não, governo nenhum resolve o problema
da .educação, resolve o problema da saúde, resolve o prOblema do transporte, governo nenhum
desse mundo, numa sociedade sofisticada des_s_a.
Por outro lado, eu gostaria de lembrar que o
trabalhador, em 1960, o assaz sempre citado, e
pouco louvado, Presidente Juscelino Kubitschek,
onerava um trabalhador de salário mínimo em
apenas 5% do seu salário para os transportes
nas grandes capitais e que hoje chega a onerar
30 a 36% um trabalhador que percebe salário

mínimo. Então, apelar para o trabalhador neste
momento é meio difícil.
Por outro lado, também, enquanto a economia
deste País cresceu 396% de 1960 a 1980, vou
repetir, a economia deste País cresceu 396%, dados da SEPLAN, de 1960 a 1980, não seguimos
o_exemplo japonês de chamar o trabalhador para
Participar. O poder de compra do assalariado não
cresceu 396%, não cresceu 100%_, não cresceu
50%, mas, decresceu 40,1%.
A data-base do acordo salarial, aqui, é marcada
para 1" de novembro. Então, -também eu quero,
aqui, redimir de c-ulpa 6 Presidente do Sindicato
e o Sindicato por não atenderem ao pedido, embora justo, embora razoável, de que se adie o
processo da greve.
Temos que começar a exercitar a democracia
e, sem dúvida, um dos mais extraordinários instruÍnentos da democracia é_a greve. A greve só existe
na democracia. Na Rússia não existe a greve, na
China não existe a greve; a greve só existe nos
regim_es democráticos e capitalistas.
Mas, então, para que não se apele, neste momento, apenas para o trabalhador, foi dito peta~
nobre Deputado que nós sabemos que deve vir
uma alta da taxa de transportes, pois o empresário
não faz milagre. Ele, na hora de comprar o pneu,
- ele tem que pagar o pneu, tem que pagar o óleo
diesel, tem que pagar o salário, tem que honrar
os seus c:ompromissos. Ele precisa da tarifa e
a tarifa tem que ser dada, já foi dito isto aqui.
E, por outro lado, mesmo a tarifa dada, ela não
onerará tanto o trabalhador num futuro muito próximo, porque nós sabemos que a questão_clo _valetransporte deverá entrar em. vigência imediata_- mente.
Então, agora vem o meu apelo aos empresários
e ao St. GOvernador. Discutamos a tarifa_imediatarnente. Vamos dar a tarifa e vamos, depoís, cobrar
da Assessoria do Presidente José -Sarney a imediata regulamentação da lei, porque _o trabalhador
ficará por muito pouco_ tempo onerado. A partir
da tarifa dada, os patrões dirão aos empregados
que poderão ceder até tanto. E aí, s[rn, nos fare-mos um apelo justo aos trabalhadores; - Olha,
vocês terão atendido tanto do percentual, e, a
partir daí, levantem a greve.
Devo dizer para vocês. com toda a sinceridade:
se eu fosse Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e me pedissem aqui para levantar a greve,
com a proposta de que sexta_-feira nós. vamos
ver o que vai acontecer, devo confessar para vocês, com toda a sinceridade: eu diria a mesma
coisa que _disse o presidente do sindicato.
O SR. POMPE{) DE SOOZA wn aparte?

O SR. RONAN

illO-~ Pois

Permite V. Ex'

não.

O SR. POMPE{) DE SO{)SA- É até um argu-

mento de ordem aritmética. Enquanto o Presidente do Siridicato dos Tr~balhadores, tem que
ouvir 12 mil trabalhadores, o· presidente do sindicato dos conCeSSfónãrios tem que ouvir três pessoas. Quer dizer, ele quase pode faJar por todos,
pode pegar õ telefone, falar com três, e resolver.
- O SR. RONAN TITO -E não simpliflcària tanto._Eu fliria que o acordo deveria .tnidar~se, neste I
momento, numa conversa entre os membros do
Goyerno_do Distrito Federal, presidido pelo Gover-
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nadar José Aparecido, cedendo a tarifa, porque
os dados estão todos aí, o recurso tem que vir,
Governador. Ou do Presidente da República, ou
da tarifa, ou do povo, mas o recurso tem que

ser dado, a tarifa tem que ser dada, porque senão
os empresários não terão condições. Então, nego-

cia-se a tarifa.
O SR. PRESlDENTE (Meira Filho) -Prezado
Senador, já que o Senador Pompeu de Sousa
falou que o sindicato dos empresários é consti-

tuído apenas de três e que a coisa pode ser resolvida imediatamente, vamos dar a palavra ao Sr.
Wagner Canhedo.
OSR. WAGNERCANHEbO-SenadorRonan
Tito, com todo respeito à sua colocação, nós temos que informar que é impossível, do nos~

lado, em função do subsídio que estamos recebendo do GDF. Ê um subsídio que o Governador
José Aparecido está dando e que já está em nívets
insuportáveis para o Governo, e o Governador
está fazendo gestões junto ao Ministério da Fazenda para uma suplementação de verbas capaz de
solucionar esse impasse. V. ~presenciou, o Plenário inteiro presenciou, o nosso depoimento de
que as empresas estão à beira da falência. Aliás,
já estão falidas. Nós só estamos ainda mantendo
o seiViço e as empresas em pé porque somos
empresários nesta cidade há muitos anos e o
pessoal ainda acredita em nós. Mas essa crer:ça
está perto de desaparecer, porque todas as nossas
promessas não estão sendo cumpridas em função da falta de remuneração por quilómetro que
nós temos neste momento.
O SR. RONAN TITO - Pois bem, a contribuição que eu queria dar era esta. É que, se nós
temos três negociantes, são só três partes. É que
o Governador, os empresários e os trabalhadores,
que não ficassem só em cima dos traba1hadores
a responsabilidade de abrir a negociação, mas
que se colocassem as três partes, neste momento,
num gesto de boa vontade. Porque, eu repito:
se nós jogannos a responsabilidade sobre os ombros do Presidente do Sindicato, eu tenho certeza
de que ele não terá como honrar isto. Mas as
três partes - os empresários, o Governo do Distrito Federal, presidido pelo Governador José Apa-
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reddo, e os trabalhadores - começarem a conversar, não vai ser possível subsídio. Qual a tarifa
básica? Tarifa básica é tanto. Vamos negociar.
Negociou. Chegou-se a um patamar, vamos negociar com o presidente do gjndicato.
O SR. FRANOSCO CARNEIRO -'--Permite um

aparte?
O SR. RONAN

mo -Pois não, Deputado.

O SR. FRANCISCO CARNEIRO- É uma ques-

tão que, naturalmente, tem que se estudar, porque
os empresários não podem ficar recebendo subsídio que não representa a realidade. Esses assuntos não estão sendo jogados somente em cima
do presidente do sindicato. Em realidade, ele não
pode dizer aqui sim, lógico. Mas dado que nós
temos que começar a transportar a população
maior amanhã, o apelo que eu fiz ao Pedro Celso
é que ele fosse conversar com esse pessoal apenas para levantar a greve. Porque também o Governador se esquiva de qua1quer processo de tratativa, se a greve continuar. E nós vamos ficar
onde? Então, não está sendo jogado s6 em cima
dele, de fofma nenhuma. Eu estou de acordo
Com- V. Ex' de que o operário, e eu fui operário
de terra, meu pai é operário, tudo foi sempre jogado em cima do operário, mas ocorre que, agora,
o Governo do Distrito Federal está à frente de
um problema que vem de vinte e tantos anos
atrás. Os trabalhadores ~stão pedindo uma reposição de três anos e eles têm o direito. Agora,
os recursos. Vamos tratar desses recursos, é lógico. Então este pedido é no sentido de que se
levante a greve para que o Governador tenha uma
maior disposição de tratativas, inclusive subsídios.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Com a

palavra o Sr. Wagner Canhedo.
O SR. WAGNER CANHEDO- Sr. Governador,

como comprometimento da Comissão do Distrito
Federal de colaborar junto com o Governo do
Distrito Federal, especialmente nessa situação delicada que nós encontramos, para encontrar uma
solução para as verbas necessárias, eu faria a
V. Ex!' a seguinte proposta: sair daqui e nos reunirmos no Palácio do Buriti ou onde V. Ex' determinasse, junto com os rodoviários, para ver a possi-
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bilidade de encontrarmos uma solução ainda hoje, caso haja essa disposição dos rodoviários.
O SR. PRESIDENTE (Metra Filho)- Eu acho
que nós estamos a caminho do jeitinho brasileiro.
O SR RONAN mo- Sr. Presidente, eu quero
louvar essa atitude de V. Ex!' É desse jeito que
se consegue: reunindo-se os três, e não elegendo
um para resolver o problema. Os três acertando.
Ele terá, depois, uma nova proposta, por pouco
diferente do que seja a anterior, ele terá uma nova
proposta para levar à assembléia. Agora, se ele
voltar à assembléia vão lhe perguntar: - Qual
é a proposta- que você tein? - Nenhuma! Aí,
nós voltamos a trabalhar.
Vamos sentar e vamos negociar. Porque, se
invertermos o raciocínio do Deputado Francisco
Carneiro, que para mim continua um leão, eu
acho que nós vamo-s dar no mesmo assunto. Se,
de qualquer maneira, terá que se dar o aumento
e haverá uma nova tarifa para os transportadores;
se os transportadores terão que fazer acordo, por
que não Inverter essa corrente?
De maneira que conversando os três, sem jogar
a responsabilidade sobre um, mas sobre os três,
e sem nenhum fugir à responsabilidade, eu acho
que a noite é uma criança e vocês terão muito
êxito. Vamos para uma reunião agora do Senado
torcer para que tudo dê certo lá, para o nosso
pessoal trabalhar amanhã. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) -As palmas
são poucas, mas sinceras.
O SR. JOSÉ APAREODO DE OUVElRA- Eu

tenho a impressão de que a reunião foi mais do
que um espetáculo de democracia; foi até o encaminhamento que começa, através da proposta
do Presidente do Sindicato dos Concessionários,
. e eu espero, então, como palavra final, que esse
encontro seja no Palácio do Buriti, com a coorde~
nação dq Chefe do Gabinete Civil, Guy de Almeida, e que seja o caminho da normalidade da vida
de Brasília, amanhã. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Muito

beml Está encerrada a reunião.
(Enceria~se ii

minutos.)

reunião às ·20 hOras e 45
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1985 (n' 51184, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do acordo comercial entre
o Governo da República Federativa do BrasiJ
e o Governo da República Islâmica do Paqui.s-.

tao, conduido em Brasília, a 18 de novembro
de 1982, Aprovado. Redação fu:tal do Projeto 9e Decreto Legislativo no 36/85. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 5, de 1986
(nQ 104/85, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo de cooperação técn1M
ca, cientifica e tecnológica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o GOVe"mo
da República Dominicana, assinado em São
Domingos, a 8 de fevereiro de 1985. -Apro-

vado.
Redaçáo final do Projeto de Decreto LegisM
Jativo n? 5/86. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n? 7, de 1986
(n? 99/85, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo internacional relativo
ao seiViço de radiodifusão em ondas médias,
firm~do pelo Brasil em 19 de delernbro de
1981, por ocasião da Conferência AdminisM
trativa Regional de Radiodifusão em Ondas
Médias (Regiáo 2), rea1izada no Rio de Janeiro.

Aprovado.
Redação fmal do Projeto de_ Decreto L~gisM
lativo n~ 7/86, AprOVada. Apromulgação. Projeto de Resolução n 9 194, de 1987 (apreM
sentado pela Comissão de Economia como
conclusão_de seu Parecer n 9 19, de 1987),~
que autoriza o Governo do Estado de RondôM
nia a contratar operaçãq d_~ crédi~p nQ valor
de
78.021.322,63[sefenta e oito milhões,
vinte e um mil, trezentos e vinte e dois cruzados
e sessenta e três centavos).
Votação adiada por falta de quorum, tenM
do usado da palavra os Srs. Senadores João

ez$
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO

DIAR:O DO CONGRESSO NACIONAL

Oéretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dtretor Executivo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
D~retor Admtn1Strat1vo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Díretor lndustnal
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA
Dlretor Adjunto

Lobo, Ronan Tito, Chagas Rodrigues, João
Menezes e Nelson Carneiro.

Projeto de Resolução no 195, de 198.7, que
re:tifica a Resolução n\1 38, de 1987, que auto-

rizou a Prefeitura Municipal de Campo Mourão,

Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oitO mi- lhões, quinhentos e doze mil cruzados). VQta·

Impresso sob a re5POnsablhdade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS
De~pesa c!

postagem . ,
(Via Terrestre)

._

330,00

TOTAL

Exemplar Avulso

2.00.

CzS
T1ragem :2.2DO.exemplare"s

de 1975, que "institui normas geral$ sobre
desportos".. Discussão sobrestada por falta
de quorum para votação do Requerimento
n• 179/87.

SENADOR LoaRlVAL BAPTlSTA- Cria·
ção de Zonas de Processamento de Exportação.

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia:

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 1O horas, com Ordem do
Dia que designa.

132- Comunicação da Presidência.

. SENADOR JAMJL HADDAD, ~o mo Uder do
PSB - Edftori.al da .revistª jnglesa South, sobre a dívida externa brasileira.
-

çio adiada por falta de quorum.

SE/'IADOR NELSON WEDEKIN- SuinocuJtura brasileira.

Projeto de Lei da C:âmãta no 216, de 1985
2.929/83, na Casa de origem), que altera
a redação da lei n~ 6.251, de 8 _de o~utubro

SENADOR MURO BENEV!DES - En·
contra Regional sobre Cotonicultura Irrigada
-do Nor~este, em Fortaleza, CE.

(n~

... c.s

264.00
........................... CzS 66,00

Semc5!riil

1.4-ENCERRAM!::NTO

2-ATADECOMISSÃO
3 - MESA DIRETORA

4 - LÍDERES E VICE.LiDERES DE
PARTIDOS

Ata da Bt~ Sessão, em 23 de novembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Diiceu Carneiro e Francisco Rollemberg
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluizío Bezerra- Leopoldo Peres -Aureo Me-llo - Odadr Soares ~Ronaldo Aragão~ O! avo
Pires -João Menezes- Almir Gabriel-Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Edison Lobão
- João Lobo - Chagas Rodrigues - Álvaro
Pacheco- Virgílio Távora- Cid Sabóia de Carva1ho - Mauro Benevides - Josê Agripino Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha - Humberto Lucena- Marco Maciel- Antoni~ Farias
- Mansueto de lavor.- GJ,Jil_herme Palmeira Divaldo Suruagy- TeOtónio Vilela Filho:--:- Albano Franco- Francisco Rollemberg ~- .,Jutahy
Magalhães - José lgnácio Ferreira - Qerson
Camata - João Calmon - .]amil Haddad Nelson Carneiro -ltama·r-F~anCO- Ronan Tito
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas- Mauro Borges -Iram Saraiva
- lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
-Mauricio Corrêa - Meira Filho- Louremberg
Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Cana~
"le - Rachid Saldanha Derzi -· Wilson Martins

- José Rtcha -"Jorge Bomhausen - Dir<:eu
CarneirO - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli
-José Paulo Biso!- Josê Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
lista. de ·presença ·acusa o <:omparecimento de
58 Srs. Senadores. HavenÇo número regimental,
deCfaro aberta a ·sessão.
· ·
-~- Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabdhQS~- _
b Sr. Primeiro-SeCretário Irá proceder à Leitura
do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
USTA N• 003 DE 1987
. .. EM 19 DE NOVEMBRO DE !987
Manlfestac;ões de pesar pelo falecimento do

ExceJent.íssimo Senhor Senador Fábio Lu-

cena:
-.:..:._Da Câmara Municipa] de Coari - AM;

-Da Câmara Murucipal de Macapá - AP;

-Da Cârriara do Município de Lages - SC;
-Da Câmara Municipal de Presidente Prudente-S?;
-Da Câmara Municipal de Santos- SP.

Manifestações contrárias a projetos:

-Da Associação dos Municípios do Paraná
Curiuba - PR, ao PLC n• I QS/86; .
--= bo "Fórum Naciotl<il de Secretários dO Trabalho - Curitiba - PR, ao Decreto-Lei n~

-

2.318/86;

-Da Câmara Municipal de Londrina - PR,
ao PL no 164/87; -Do Instituto dos Advogados Brasileiros Rio de Janeiro- RJ, ao PL n~ 1.537/83;
-Da Câmara Municipal de Assis - SP. ao
PL n' 95184.
.

.

.

Manifestações tã.vorávels a projetos:

-Da Associação dos Servidores do Ministério
do Trabalho- Brasília -DF, ao PLC l'f 8186;
-Da Câmara Municipal de Barbacena - MG,
à PECn"<!3/83;
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-Da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Belo Horizonte - MG, ao PL

n• 46/87;
-Da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba- PB. ao PLC n• 12/87;
-Da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro
-PB,ao PLC n•105/87;
-Da FederaÇãO dOS_AQerites Autônomos do
Coniéfdo -do Estado do Rio de Janeiro - RJ,
ao PLS n• 277/86;
~
-Da Câmara Municipal de Alegrete -RS, ao
PL n• 247/84;
~
-Da Câinara de Vereadores de Caxias do Sul

- RS. ao PLC n• 12187;
-Da Câmara MunicipaJ de Sapucaia do Sul
-RS, ao PLC n' 12/87;
-Da Câmara- Municipal de Botucatu - SP,
ao PL n• 308/83;
-Da Câmara Municipal de ~ompéia - SP,
ao PL n'1.316f79;
~ ~
-Da Câmara Municipal de São José dos Cam-

pos- SP, ao PL n~ 64/87;
-Da Assembléia Legislativa do Estado de São

Paulo- SP, aos PLs n"' 153/83, 6.911li85, 47/8'7
e PLCs n"' !6/85, 15/86, 12/87;
-Da Câmara MunicipaJ de São Paulo ao PL n9 39/83.
--- - -

SP,

Diversos:
-Da Prefeitura MunicipaJ de Cansanção- BA,
comunicando estado de emergência no muni~

cípio, enquanto perdurar a injusta distribuição pre~
valente de tributos;
-Da Câmara Municipal de Lauro de Freitas
- BA. comunicando a posse da Vereadora Itamar
de Oliveira Rodrigues e falecimento do Vereador
Lafaiete Francisco dos Santos;
-Da Câmara Municipal de Pancas- ES,- sOUcitando aos Senhores Seriadoresjunto ao Presidente da República que se dê total empenho pela
queda dos juros;
-Da Câmara Municipal de lmperatriz -MA,
solicitando providências no sentido de que sejam
proibidas as invasões ocorridas em propriedades,
no interior desse Município;
-Da Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul- MS; solicitando o posidonamento de todos os Parlamentares desta Casa, vi-sando amenizar a grave crise econômíca que.vive

o País;
-Da Câmara-Municipal de Aripuanã- MT,
parabenizando o Senhor Presidente do Senado
Federal pela defesa feita no Jornal do BrasU,
referente a falsa matéria publicada;
_
-Da Câmara Municip"ál de BarbaCena -MO,
parabenizando o Senhor Ministro Arúbal TeiXeira
por sua investidura no cargo; -Da Câmara Municipal' de Cataguases- MG,
solicitando aos Uderes de Bancadas dos Partidos
no Senado e na Câmara para convocação -de eleições diretas para Presidente da República;
- Da Câmara Municipa1 de Teóflio Otoni MG, solicitando providências sobre as altas taxas
de energia elétrica e água cobradas pelos órgãos
doEstado;
-Da Assembléia Legislativa do Estado do Pará
- PA, encaminhando moção de pesar pelo falecimento do Ex..senador Arthur V~rgílio Filho;
- Da Câmara Municipal de Cabedelo - PB,
, solicitando ao Senhor Presidente do Senado Fe-

dera! que se manifeste a favor das eleições diretas
para Pre_sidente da República como também a
f~r da proposta do Senhor Deputado Davi Alves
Silva;
.;.;....;.Da Associação dos Professores de Cajazeiras
- PB, solicitando uma CPI para Emenda Calmon;
- Da Câmara Municipal de Capanema - PR,
parabenizando o Senhor Deputado Nereu Massig~
f!_an pe_lo seu empenho na defesa da Suinocultura;
~

~

Qa Câmara Municipal de Palmeira - PR,
_~n_c_aminhando moção ,contrária à construção da
Ferrovia Norte-SuJ;
- Da Câmara Municipal de Paranacity - PR,
solicitando a equiparação de aposentadoria entre
o "trãbalhador rural e o trabalhador wbano;
- Da -Câmara Municipal de TeJêmaco Borba
~_ffi, solicitando um novo plano de Estabilização
EconómiCa;
- Da ~m_ar.a Municipal de Barreiros - PE,
soliçitando que seja gratuito o registro de nasci~
menta;
_
-:-Da Câmara Municipal de Olinda-PE, solicitando a legalidade do 'jogo do bicho";
-Da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco - PE, soJicitando um movimento nacional de integração do Pafs, no campo tecnológico, como também propondo a vinculação das
pensões pagas pela Previdência Social ao salário
mínimo;
-Da Câmara Municipal de Teresina- PI, solicitando providências junto ao Governo Israelense
no sentido de indulto à brasileira Camia Maruf
Hassan;
-Da Câmara Municipal de Angra dos Reis
-- RJ, solicitando providências urgentes para expansão de telefones;
-~-Da Câmara Municipal de Cambuci - RJ,
comunlcando posse do Vereador Oswaldo Francisco O:inty em virtude do falecimento do seu
antecessor;
..;.;.;... Da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
- RJ, solicitando a construção de um posto de
saúde na cidade de Rlo das Ostras;
- Da Associação- dos MunicíPios do Utoral
do Norte Potiguar - Natal - RN, soli_citando
apreciaçáo e Parecer final aos processos enviados
- a esta:CaS<i Legislativa;
_.;.. Da Câmara Municipal de Arroio Grande RS; Scilicitarido providências de estudos para favorécer melhores condições para os agricultores;
_~Da Câmara Munkipal de Osório- RS, solicitando medidas pela atual dificuldade que a Universidade Vale do Rio dos Sinos vem atravessando,
-devido as dívidas contrÇJídas durante o Plano Cruzado I;
- Da Câmara Municipal de São B01ja - RS,
encaniiiihãfido moção contrária à construção da
Ferrovia Norte-Sul;
- Da Cãmara Municipal de Pimenta Bueno
- RO, contra o racionamento constante que vem
sofrendo os vârios municípios da região;
- Da Câmara Municipal de Andradina - SP,
solicitando a Reforma Tributária em nosso País;
-Da Câmara Municipal de Assis -SP, parabeniza rido o Governo Federal Pt?la deci~o junto
ao CongressO Nacional pela ratificação pelo Brasil
da Co-Q-venç_ão 87 da Organização Internacional
do Trãbalho- OIT, como também pela Reforrna
Tributária em nosso País;
-
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-Da Câmara Municipal de Brodowski --SP,
solicitando providências no sentido de acabar
com os "marajás";
- Da Câmara Municipal de Casa Branca SP, solicitando eleições diretas para Presidente
da República;
- Da Câmara Municipal de Diadema - SP,
reivindicando a padronização do Salário-Família
compatível com a necessidade de cada dependente, como também solicitando a reabertura do
Hospital Infantil da Cruz Vermelha de São Paulo;
- Da Câmara Municipal de Dracena - SP,
solicitando moratória aos juros bancários pelo
prazo de um ano;
-Da Câmara Municipal da Estância Balneária
de Itanhaém - SP, solicitando seja incluído na
Constituinte o veto da transferência de Titulo de
Eleitor de_ pessoas não residentes às Estâncias
Balne_árias, como também providências com relação à tortura de animais no "Forro do Boi";
-Da Câmara MunicipaJ de Jaú - SP, solicitandO apreciação do projeto de sistemas de pagamentos de benefícios pela previdência social;
-Da Câmara Municipal d-e Jundiaí- SP, solicitando do Congresso Nacional a apuração de
responsabilidades das medidas econômlcas que
prejudicaram consorciados para aquisição de vefculos;
-Da Câmara Municipal de Lins- SP, solici~
tando a permanência do "gatilho salarial", e pedindo decisão rio tocante às nomeações sem critério, e o empreguismo, como também pedindo
eleição direta para Presidente da l<epúbUca;
-Da Câniafá Municipal de Mairinque - SP,
encaminhando moção de repúdio ao Projeto Aramar, referente construção da fábrica de reatores
nudeares;
-Da Cãmarã MuriTClpal de -Man1ia -SP, encaminhando cota de apoio ao movimento dos aposentados e pensionistas do JNPS, bem como; estudos que venham resolver os probl~mas criados
aos comerciantes e industriais;
-Da Câmara Mui'lií:ipal de Mauá - SP. reivindicando das autoridades competentes a aplicação
do chamado "gatilho salarial";
-Da Câmara Municipal de Osasco- SP, solicitando a aprovação do Decreto-Lei n~ 2288186,
com a finalidr;~çle de ser implantada a reforma
administrativa em nosso País;
-Da Câmara Municipal de Pederneiras - SP,
solicitando a legalidade do '1o_go dó biCho";
-Da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP, soli_citando aquisiçáo de automóveis
mais baratos aos vendedores viajantes e represen~
tantes comerciais, do mesmo mbdo pedindo me~
didas para estabilidade da situação econômica,
socia1 e política do Pais;
-Da Câmara Municipal de_ Rio Oaro - SP,
encaminhando moção contrária pela utilização do
Decreto-Lei n9 2288186 p8ra finanéiar a fabricação de armas;
-Da Câmara Municipal de-Rio--PardO-.:_ SP,
encaminhando moção contrária à cobrança do
Imposto CoinpuJsófio sob~ ãutomóveis;
-Do ConSeJho Regional do Idoso - Santos
-SP,.solicitando cópias de documentos existen~
tes nos arquivos desta Casa relativos a benefícios
dos idosos;
-Da Câmara Municipal de Santo André SP, solicitando esforços no sentido de que seja
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impedida a extinção das instituições SENAC, SE-

NAI, SESC e SESI, e o mesmo em relação ao
pequeno lotérico, em função do prejuízo quando
não ocorre a revenda, dificultando a devolução
dos bilhetes à Caixa Econômlca Federal;
-Do Sindicato dos Hospitais, Cínicas e Instituições Beneficentes e Religiosas do Estado de

São Paulo - SP, comunicando posse da nQva
Mesa Diretora;
-Da Câmara Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste - SP, manifestando moção contrária à
transformação em insti~ições federcUs as eritiâades como o SE:sl, SENA!, SESC e SENAC;
-Da Câmara Municipal de São Bernardo _do

Cainpo- SP, solicitando medidas de urgência
com o objetivo de rever as aposentadorias dos

trabalhadores e pensões dos seus dependentes;
-Da Câmara Municipal de São Carlos - SP,
solicitando que seja ampliado o "piso" dos benefícios previdenciárlos urbanos, e manifestando

contra a tentativa de prorrogação de mandatos
legislativos, como sollcl~ndo que não se equipare
o IPI entre veículos a alcool e a gasolina, apresen-_
tados pela Comissão Na.c:ioJ:)al de Energia;
-Da Câmara Municipal de São João da Boa
VISta -SP, parabenizando o Senhor Senador Má~
rio Covas por sua luta para que tenhamos uma
Constituição soberana;
-Da Câmara Municipal de São José dos Campos- SP, reivindicando da Assembléia Nacional
Constituinte justiça social aos aposentados e pensionistas, solicitando inserir em ata o editorial "Quro de aprender" de responsabilidade do jornal
Vale Paraibano, como também manifestação
de apoio e solidariedade aos agricultores de todo_
Brasil e particularmente do Vale do Paraíba, be!TI
como moçãq contra a construção da Fer~ovia
Norte-Sul, e computando também a agre5:5ãq sofrida pelo Presidente da República;
-Da Assembléia Legis1ativa do Estado de São
Paulo- SP, solicitando providências objetivando
garantir o direito de moradia, como também o
direclonamento de verbas públicas;
-Da Câmara Municipal de São Paulo- SP,
manifestando apoio às 300 famílias que ocuparam áreas vazias nas proximidades do Jardim
Lourdes, assim como reivindicando às autoridades que 5% arrecadado pela loto e demais jogos
sejam destinados aos asilos e insti_tuições _beneficentes;
-Da Câmara Municipal de Tatuí- SP, solicitando a aposentadoria aos 25 anos_ de serviço
89S bancários.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cá_melro)- O
expediente lido vai à publicação. ·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
presidência recebeu aMensag~m n~ 383, 4e 1987
(n~ 561/87, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República comunica sua ausênda do
País, no perfodo de 26 a 30 do c;orrente, para
participar, em Acapulco, no México, da reunião
do "Mecanismo Permanente de COnsulta e Concertação Política", a nível de chefes de estado,
consoante autorizaçãq concedida pelo Corigresso
Nacional através do Decreto Legislativo n" 1, de
15 de maio de 1987.
O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro) _:::"A_
presidência recebeu, do Prefeito de_ Jacobina, Estado da Bahia, o Oficio n9s/49, de 1987, solicitando a retificação da Resolução n9 334, de 1986,
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_que autorizou aquele munidpio a contratar opera·
ção _de__c;rédito no valor de Cz$ 10.161.944,80
(dez milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e ·quarenta e' quatro cruzados e oitenta
centavos).
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, a pfesi·
dênda designará, oportunamente, o re1ator da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-- Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Ga<lelha.
. O SR- MARCOI'IDES GADELHA (PFL

~

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Prestdente, Srs. Senadores, em
1987 tivemos extraodinários avançQs no campo
da integração latino-americana. Cabe ressaltar, a
este respeito, o papel desempenhado pela nossa
diplomacia, que não mediu esforç_®_ no intuito
de aproximar os povos da nossa América, bem
asssim, o trabalho louvável do próprio Senhor
Presidente José S~rney.
Diria, Sr. Presidente, que a integração latino~a
mericana é um dos referenciais ma!s importantes
da atual Administração; lembraria os acordos e
entendimentos celebrados no Cone Sul, particularmente na área cielltffica e tecnológica; lembraria a paz celebrada na América Central, com
o nosso decidido concurso, com o apoio fundamental do Brasil, que participou ajudando as nações do Grupo de Contadora. Finalmente, Sr. presidente, lembraria a próxima conferência de cume
a_seJ_ealizar no México, consolidando um novo
estilo de consultas e conCertações mu1tilaterais
para o encaminhamento de problemas que são
cada vez mais comuns, que são cada Vez mais
de _todos _os noss_os povos.
Entretanto, é de-meu dever, como Presidente
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Amedcano, relatar e informar ao Senado Federal sobre
os largos passos que demos no rumo da integração pelo ângulo~ pelo ponto de vista estritamente
parlamentar.
Ai também, Sr. Presidente, 1987 foi um ano
extremamente fecundo.
Começaria citando o que talvez tenha sído o
evento mais Importante- para os Parlamentares
da América Latina, a recente institucionalização
do próprio Parlamento Latino-Americano na Cidade de Uma, no Peru, no dia 16 próximo passado.
__Sr. Presidente, o Parlamento Latino-Americano
ganhou personalidade jurídica, institucionalidad-e:
e capacidade para legislar supranacionalmente,
desde O momento em que, na presença do Sr.
Presidente da República Alan Garcia Perez, o Tratado de institucionalização foi subscrito por 19
plenipotenciários dos Estados-Membros da comunidade Latino-Americana.
_Deixaram de subscrever o Tratado apenas o
Chile, o Suriname ·e o Haiti, Já que se exige para
participação nesse colegiado a existência de parlamentos democraticamente constituídos e fun·
clonando regularmente,
Na ocasião, o Presidente do Peru, Alan García,
declarou que aquele Tratado era, em verdade,
a própria-carta constitucional da América Latina.
Estávamos, em verdade, dando um grande passo
parã a formaçãO de uina comunidade latlno-arriericana de nações.
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O Parlamento se compromete <1: amparar e defender a democracia na América Latina; a resguardar o plurarismo; a manter esSa região inviolável
contra qualquer ingerência externa; a promover
a sua integração econômica; a buscar a sua independência e a sua autonomia, sempre crescente.
Para nós, Sr. Presidente, foi a culminâcia de
um esforço que começou em dezembro de 1964.
Observe-se que durante todo tempo o Par·
lamento tinha uma existência de fato. Na verd,ade,
er_a uma entidade, diria, do ponto de vista jurídico,
semiclandestina, porque não tinha essa personalidade, e todos __ $~ .recordam da longa noite de
ditadura que a América Latina atravessou, quando
Congressos eram feçbados repentina e subta·
mente, e deixando de existir, promoviam uma lacuna na entidade que, de novo, tinham cie começar como se estivessem _construindo um mito
deSísifo moderno, subindo sempre com a pedra
contra a encosta.
Afmal, Sr. Presidente, após os grandes avanços
da democracia, nos dois últi~os anos, logramos
esta circJ.lnstând;;t de extraordinária repercussão
claqui por diante. Doravante, o Parlamento Latino-_
Americano é uma entidade da mesma personalidade jurídica do parlamento Europeu.
Em_ abril teremos uma reunião na República
Dominicana, para decidir sobre a sede do Parlamento que há de ser permanente, que será unicam____gral, e decidir sobre os Estatutos e sobre o.seu
Regimento Interno. Sr. Presidente, o ~fiundo p-Onto que considero
um grande avanço no campo da integração, pelo
ângulo parlamentar, foi a inclusão no texto ·da
Constituição brasileira de um dispositivo que diz:
"O Brasil buscará a integração latino-americana
com vistas à forrilaÇão d,_e uma ComUnidade Latino-Americana de Nações".
O Brasil atendeu à realidade presente, à realidade geopolítica dos dias de hoje, que é a reali·
dade dos grandes conjuntos. Hoje vivemos um~
geopohüca de grandes conjuntos. O sudeste asi&tico é um grcmde conjunto, assim Como a Europa,
os Estados Unidos e a China. A América Latina
tem, então, que se organizar também, tem que
se integrar e reagir em bloco ~rn_ ma~ _agilidade,
com mais versatilidade, ante os desafios da hora
presente, dos ·quais a dívida é apenas a ponta
do iceberg, mas, à nossa frente, outros desafios,
particularmente no campo do desenvolvimento
científico e tecnológico, co1ocam problemas que
s6 podem ser respondidos conjunta e solidaria-mente.
O terceirO pomo;- Sf. Presidente, é a reunião
que teremos em poucoS dias aqui, no Brasil, sobre
a dívida externa, congregando Parlamentares de
toda a América Latina. Dias 14,15 e 16dedezem~
bro; estaremos reunidos em Brasília com pelo
menos 180 Parl_amentares de toda a América Lati~
na e com personalidades internacionais que já
confrrmaram sua presenç_él, como Willy Brandt,
ex-I ?-Ministro da Alemanha Ocidental; o Senador
Bill Braddley, dos Estados Unidos; o Deputado
Joseph Kennedy Junior; o Governador de Mas~
chusetts,MichaeiDukaW~MichelRocard,Claude

Cheysson, Carlos Andrés Perez, enfim, grandes
personalidades da cena muncfial estarão presentes a essa ampla discussão que visa extrair um
núcleo de propósitos dos Parlamentos Latino-Americanos a respeito da dívida externa.
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Sabemos que há uma variada gama de propO.s..
tas sobre o encaminhamento, sobre a negociação
da dívida externa, propostas que variam desde
a conversão da dívida,- Debt-to·Equit;y Swap
- até a moratória, passando por contingenciamento em relação ao volume de exportações de
cada país devedor. Tetnos uma ampla e variada
gama de aJtemativas para a negociação da nossa
dívida externa.
Até aqui não se_ conhece qual o pensamento
dos Parlamentos Latino-Americanos, ou, pelo menos, não se conhece qual o pensamento solidário,

o que nos une, qual é o lastro comum que há

de ser o ponto sobre o qual vamos colocar o
fulcro das nossas posições e fechar, solidariamente, em tomo de determinada proposta. Claro, não
se pretende, com isso, encontrar um denominador comum que venha alcançar as particularidades de cada país.

O Sr. João Lobo -

Permite-me V. Ex' um

aparte?
O SR. MARCOI'IDES GADELHA - com
muita honra, nobre Senador João Lobo. Peço a
V. Er só (rue me permita concluir o raciocínio.
Aca em aberto o espaço para cláusulas adjetivas ou próprias, peculiaridades de cada um dos
Estados-Membros. Importa que os Parlamentos,
a representação nadonal, a vontade popular possam exprimir-se e influir também, decisivamente,
sobre a mesa das negociações. É preciso que
os negociadores entendam que existem países
reais, que existem povos que estão sofrendo, estão vivenciando esses problemas e têm o direito
também de focalizar as suas opções e as suas
alternativas.
Ouço V. Ex', nobre Senador João Lobo.

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Marcondes Gadelha, as minhas primeiras palavras são
de parabéns pelo brilhante cliscorso que V. ~
produz, na tarde de hoje, no Senado Feder.:il. V.
Ex' tem realmente o brilho e o- conhecimento
para abordar o assunto que hoje nos traz. Apenas
queria dar uma contribuição ao discurso de V.
Ex!', lembrando que na Reunião da lnterparlamentar Latino-Americana, ocorrida em Montevidéu,
no ano passado, no mês de julho, já havia um
consenso no enfoque dado à dívida dos países
do Terceiro Mundo, dos países que compunham
aquele condave, de que as dívidas externas estavam "sufoêando", "estrangulando" o desenvolvimento destes países, e elas não podiam ser pagas; que além de "impagáveis", eram "imorais"
e "completamente sufocantes". Aliás, participei
junto à Delegação Brasileira, e somente a Delegação Brasileira não compactuou com o ponto de
vista esposado por todos os pafses_ latino-americanos, reunidos em Montevidéu, naquela ocasião. Era também o ponto de vista do Presidente
Fidel Castro de que a dívida era "anti-social",
"imoral" e "impagável"; que os·peqúehbs países,
em fase de desenvolvimento, deveria repeli-la e
declarar a firme disposição de não cumprir aqueles pagamentos nas modalidades em que eram
propostas- e isto foi aceito tacitamente por quase todos os países~ aliás, por todos os países da
América do Sul e do Caribe ali presentes. A surpresa que nos causou, no entanto, foi que agora
na sua "perestr6ika", quase um ano depois, o
Presidente Gorbachev, Secretário--Geral do Par-

tido Comunista Russo, esposou o mesmo- ponto
de vista que, naquela ocasião, Fidel Castro havia
lançado, como uma afirmação para os países latino-americanos. Na "Perestróika está textualmente
dito que "nãS atuais condições do Mundo a dívida
dos países em desenvolvimento não pode ser pa~
ga. Constitui uma ameaça ao desenvolvimento
e ao estrangulamento de todo o processo democrático que o mundo moderno _está experimentando". V. Ex" é um homem que tem freqUentado
os Parlamentos latino-americanos, mas quero dizer que ainda não há um ponto de vista unânime
dos parlamentares latino-americanos sobre esse
conceito. Naquela ocasião, todos os países presentes, à exceção do Brasil, firmaram o conc(;!ito
de que a dívida precisa ser revista e que era "impagável", não podia ser paga. Alguns parlamentares
mais discretos, menos agressivos, não chegavam
ao ponto de adotar toda a definição que Fidel
Castro daVa a essa dívida, quando ele a classificou
de imoral, mas _todos os parlamentares foram
unânimes quanto ao não-pagamento da dívida.
Era este o aparte que desejava oferecer ao discurso de V. Ex"
O SR. MARCOI'IDES GADELHA - Agradeço a V. ~ as suas observações e devo dizer
que procede inteiramente essa colocação de V.
Ex', nobre Senador João Lobo. Houve realmente
essa tomada_de posição em Montevidéu, no entanto, não produziu os efeitos que se esperavam.
Queremos que essa reunião de Brasília produza
de fato os _efeitos técnicos _e jurídicos sobre a
mesa de negociações. Queremos que haja efetividade de agora por diante. Com base nesse Documento de Montevidéu, reunião recente, ocorrida
em üsbo8, conjuntamente com o Parlamento Europeu~ os parlamentares latino-americanos apresentaram um documento seguindo basicamente
esta linha de que a dívida é moralmente incobrável
e tecnicamente impagável. Apresentamos o documento e _não conseguimos aprovação em Plenário. Apenas fez-se constar em ata, como subsldio,
como uma colaboração e todo aquele esforço
resultou absolutamente inócuo.
A importância do Parlamento L-atino-Americano é que, em verdade, é Cínico órgão estritamente
regional, o único órgão onde há uma participação
política apenas de latino-americanos, para decidir,
soberanamente, sobre problemas latino-americanos. _Nem a OEA, nem a ONU, nem outras instituições têm esta característica, que é Cínica, inclusive,
peculiar, e que lhe dá toda a força e toda a capacidade de falar em nome da nossa América.
Por isso, creio que nesta reunião que vamos
promover agora, em dezembro, aqui, em BrasGia,
lograremos resultados mais positivOs.
Quantõ_-_ãO fato de a dívida, nos termos em
que está colocada, ser incobrável e impagável,
não há nenhuma dúvida, nobre Senador João
Lobo, e não se precisa apelar para argumentos
de ordem moral.
A verdade é que o Brasil é um pais que se
tomou, de_ 1982 para cá, um exportador líquido
de capitais. Isto toma absolutamente inviável qualquer idéia de pagamento da dívida, nos tennos
em que ela se encontra, ainda mais agora, quando
sabemos das sobretaxações para produtos brasileiros, e de contingenciamentos para importação
de produtos brasileiros.
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Não temos aonde ir buscar moeda forte, divisas,
porque simplesmente não imprimimos papel verde, não produzimos dólares; produzimos café,
aço, produtos industriais, mas não imprimimos
moeda forte e todo pagamento tem que estar
subordinado a esta possibilidade de se derivar
de saldos comerciais e grandes superávits, para
fazer face ao grande peso, ao grande encargo
que representa essa dívida.
Pennite-me V. &

O Sr. Ronan Tito aparte?

um

-

O SR-- MARCOI'IDES GADELHA- Com
muita honra, Senador Ronan Tito, logo conce~
derei o aparte a V. Ex~_
Pessoalmente, na reunião de Usboa, falando
em nome_ dos paises da Améria Latina, apresentei
um paper mais moderado do que esta postula'ção
de V. EX, onde fazíamos apelo para que, ao cabo
de qualquer negociação, resultass_e a possibilidade de a América Latina manter taxas de crescimento de seu Produto Interno Bruto na ordem
de, pelo menos, 6% ao ano. Esta -seria a condição
para qualquer negociação, fosse ela conversão_
da dívida, fosse ela taxação em proporção ao volume de importações, fosse qual fosse o espírito
da negociação. Desde que preservada a capacidade de crescimento na ordem de 6%, ela Seria
aceitável. Nem isso, nobre Senador Jo_ão Lobo,
logrou qualquer repercussão, logrou produzir
qualquer efeito naquele foro. Vamos, então, tomar
a decisão que seja a mais consentânea com os
nossos interesses, com a defesa de nossa sobera·
nia, com o resguardo da qualidade de vida e da
inteireza da democracia em nossa região.
Concedo o aparte ao nobre Senador Ronan
Tito.

O SR. PRESIDErn'E (Dirceu Carneiro) .,. . .,. .
Lembro ao nobre senador Marcondes Gadelha
que o seu tempo está esgotado em seis minutos.
O Sr. Ronan Tito- Nobre senador Marcondes Gadelha, V. ~ aborda hoje tema da maior
relevância, da maior importância. Após o Plano
Marshall, a Europa para vencer, como disse muito
bem Servan-Schreiber, no seu livro O Desafio
Amarlcano, para vencer o grande Inibidor do seu
crescimento, que era o progresso dos Estados
Unidos, quer dizer, as firmas americanas dos Estados Unidos e as fumas americanas da Europa
acabaram-se unindo no Mercado Comum EurOpeu, que, aos poucos-;- vai-se consolidando e cada
vez mais e melhor, de tal maneira que hoje_ a
Europa praticamente_ tomou-se um país s6. Se
observarmos outro exemplo, vamos verificar que
nossos-credores, que são da ordem de 734 bancos, estão absolutamente cartelizados, que não
é possív-el ao Brasil, por exemplo, fazer um acordo
em separado com um banco. Qualquer pequeno
banco regional dos ~stados Unic;ios da América
do Norte que tenha tun crédito de 1O, 15 mDhões
de dólares não pode fazer nenhum acerto particularmente com o 8rasn, porque os bancos, repito,
estão absolutamente unfdos. Ora, sabemos, e foi
denunciado isso na imprensa mundial, a questão
da Trilateral, que une os Estados Unidos da América do Norte, o Japão, o Canadá e outros paíseS
desenvolvidos. Teimamos -nessa- luta de pobre,
ntuna luta inglória, que, de 1922 para cá, as matérias-primas, a exemplo do minério de ferro, deSJ:e~
rcim o valor de cotação a 1/6 do que Valiam em
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1922. e os produtos industrializados dos países
da economia central subiral'T\ 200_~ 3JJQ; 400, 500,
1.000, 1.50.0, 2.000% g seu preço. Tomemos dois
exemplos: o minério de ferro, de um lado, e ,o

automóvel, de outro. E veja V. Ex" as disparidades
enormes. Depois ainda houve essa criação "extraordinária" dos países de eçooomia central de
elevação das taxas d~ juros, justamente para drenar recursos, como di~se ml!ito bem V. Ex• O
Brasil, de 1982 para cá passou a ser exportador

Novembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOO!'iAL (Seção 11)
e em concijção de fazer as opções que mais este~
jaffi de acordo com os seus propósitos nQ futuro
que se avízitiha:
Sr. Presidente, sei qu_e meu tempo está-se esgotan"dci.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameir<~)- O
seu tempo já se esgotou há quatorze minutos_.

·· . O SR. MARCONDES GADELHA- Já encerro;· Sr. Presidente.
de capitais. Cheguei a um Pór'lfó que, em Portugal,
Apenas complemento este relato ao Senado
quando tive a honra de estar Já com V. Ex", afirmei ·
Federal sob os avanços da integração latino-aque, se amanhã houvesse um perdão total dessa
mericana em nosso País, lembrando que também
dívida, nem assim estaria descansado, porque sei
eSte ano está acontecendo_ o lançamento de ur:n
que os paises de ecq_nQmia central criariam mais
jornal patrocinado pelo Parlamento Latino-Ame_um artificio para continuar drenando recUI:sos dos
ricartb e com o apoio deste Senado, com o apoio
países subdesenvolvidos para financiarmos, por
decididO de cada um dos Parlamentares que il)teexemplo, o american way of llfe. É da maior
gram esta e a outra CasÇ~ da República. O jornal
importância este tema. Sou um adepto, um entuvai se chamar- Ainérica Latina e será lançado
siasta desta idéia. O Brasll e os países latino-amepot ocasíão dessa r.e1.1nião de 14, 15 e 16 de
ricanos, auxiliados, como disse muito bem V. E.x",
dezembro. Devo-lhes informar, também, sobre a
pelo regime de democracia que agora vige na
instalação do (L.AM - Instituto Latin~eri
maioria desses países têm de partir decididamente para um Parlamento Latino-americano e para ·cano, em Brasília, uma contribuição da iniciativa
privada, com a participação de acadêmiços de
um Mercado Comum Latino-americano. Veja V.
EX' apenas um exemplo: somente 25% dos ali- diversos Estados do Brasil. Devo mencionar a
t'êâlízação do I Festival latino-Americano de~
mentos consumidos na América Latina, fora o
e Cuhura, prOmovido pela Universidade de BrasíBrasil, são produzidos na América Latina. No enlia, com a colaboração do Parlamento Latino-Atanto, temos a potenciaJidade de não só produzir
mericano. Sabemos que essa região é riquíssima
os a1imentos em toda a Américêl Latina, como
e-m termos culturais, que tem raízes comuns que
também, cartelizados, unidos, podermos produzir
vêm da Península Ibérica, que vêm da África, que
tudo que consumimos e exportarmos m].lito mais,
a exemplo do que o Brasil vem f~endo. Teima- vêm de uma cultura indígena, que se juntam em
mos em continuar sozinhos. E a splução, não ü.m- s6 tronco e se esgalham em mil afazeres
culturais, que não tinham sido até então adequatenho dúvida, é a que V. Ex- aponta: através do
damente inventariados. Esse J Festival Latino-AParlamento Latino-americano legítimo; com foro
mericano também foi um elemento integrativo
independente, e ai a perseguir a idéia do Mercado
pelo lado mais forte que nos une, exatamente
Comum Latino-americano: é possível, então, aos
a nossa herança cuhuraJ comum.
poucos irmo-nos livrando das peias do subdesen~
voMmento. Agradeço a V. Ex" pela oportunidade O Ch8:9~ "ROtíriSues - Permite V. &
que me dá de fazer este pequeno enxerto no briuni aparte?
lhante discurso que V. ~ ora pronuncia.- Con_O SR. MARCONDES GADELHA - Concordo com V. EX' em gênero; ·número e- grau.
cedo o aparte a V. Ex", com a tolerância da Mesa.
Muito obrigado a V. E>r
O Sr. Chagas Rodrigues -Nobre Senador
O SR. MARCONDES GADELHA - Muito
Marcondes GadeJha, congratulo-me com V. Ex~.
obrigadO a V. Ex", Senador Ronan Tito.
com os Congressistas de toda a América Latina,
V. EX' participou da reunião de Lisboa e é testee disse: que temos avançado, nos temos muito
munha da dificuldade que os latino-americanos
ainda a fazer, estamos começando agora. Um
tinham de fazer valer as suas propostas naquele
dia teremos um Parlamento Latino-Americano
fórum. Atribuo, em parte, esta situação à condição
corria já funciona mas hoje o Parlamento E-urojwidica que ostentávamos naquele momento, um
peu. Pode V. Ex' ficar certo de que todos nós
Parlamento que não se h_aviª .in.s.Ptudonali~ado,
que temos grandes responsabilidades estamos
que não havia sido ratificado pelOJ? poderes Exe~oesos, estamos lutando por essa integração, pa~
cutivos dos Estados-Membros, que nãq_ estava
ra a solução dos grandes problemas do povo latisubscrito pelas chance_lªrias, e que estava numa
no-amerlcano, porque não há solução para os
atitude de capltls dlmlnutio perante um Parlaproblemas latino-ameriçanos fora do Congresso.
mento muito mais organizado, muito mais estruO SR. MARCONDES GADELHA - Muito
turado, cujos membros já são eleitos por p~ocesso
obrigado, Senador Chagas Rodrigues, V. Ex" que
direto de escoJha.
é também_ um lutador incansável por esta caus_a
Nobre senador Ronan Tito, no que se refere
da integração. O esforço de V. Ex" é reconhecido
à institucionalízaçãq do Parlamento, partimos de- por todos aqueles que fazem o Parlamento Latinocididamente no rumo,_ nesse caminho que V. Ex' ·Américano e sabemos que V. Ex' tem uma contriaponta. O Parlamento ê_ um grande passo político
buição extraordinária ainda a dar a esta causa,
para realizações de ordem ec.onômica__e social,
que ~ de todos nós. Contamos com a presença
para a criação de um Mercado__ Çomum Latino-ad~ V~ Ex•, cOm Sua Çiartkipação decidida em todos
mericano que dê funcionalidade ao caráter comos acontecimentos que, de ora em diante, Serão
plementar das nossas economias, para a integraconduzidos pelo Parlamento Latino~Americano.
ção social, para a integração cultural, de maneira
S_r. Presidente, vou encerrar estas ol;lservações,
que a América Latina seja só um espaço (:omum,
próprio de cada um dos seus Estadqs.:-Membros nªo sem antes dar um avi!;Q para a Casa. Esse

·sr.

Encontro_ sobre a dívida externa, que está programado para 14, 15 e 16 de dezembro, na verdade,
começará logo çiepois de amanhã, dia 25, com
um<!:t"teuhião- prelimiriar, Uma ·espêcie de workshop com a prata dei Casa, coffi ac;:adêrnicos e
politicas, com figuras que participaram da negodação da_ djvid_a, para o inicio de formação de
urn juízo de riossas bancadas: ~ s~r expre~ adequadamente quando da reunião mais ampla de
14, 15 e 16 de dezemb:ro, Di~ 25, depois de amanhã, teremos - com a participação do Senador
Roberto Campos, com a participação do Economista Luiz Gonzaga Belluzzo, de Paul Singer, do
Empresário Lawrence Pih e d~ urna.va.s~ çomu~
nidade -de acadêmicos, de membros da diplomacia, de participantes dos Ministértos e de parlamentares- t~remos ampla discussão preliminar
sobre a questão d_;;1 divida externa.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que mande inserir
nos Anais desta Casa uma cópia -fiel do Tratado
de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano, subscrito em Uma, dia 16 de novembro,
por 19 plenipotenciários da América latina e já
ratificado, no dia seguinte, pelo Parlamento peruano, em sessão extraor.dir@ria, para a qua1 foram
dispensados todos os trâmi~s ç~gimentais, de
maneira a que se lograsse logo a aprovação do
texto pelo Parlamento do país que nos abrigava.
Esse documento entrará em vigor tão logo seja
aprovado por pelo menos sete dos Estados-Mem~
bras que o assinaram. O nosso apelo é que V.
Ex" desenvolva gestões no sen.tido de que possa~
mos também aqui, no Brasil, aprovar esseJ"ratéJd.o
pelo menos até o mês de março, porque este
é um compromisso solene do Grupo Brasileiro
para com o Parlamento Latino-AmericanO, de ma~
neira a que na reunião de abril esse Parlamento
já esteja aprovado pelo Brasil e por pelo menos
sete países, e logre a sua vigência plena e toda
asua capacidade juódica.
_.
Esta é a no;ssa expectativa, esta é a nossa esperança em nome de uma __çª\.1.~ que nos envolve
que nos arrasta, que nos apaixona, confesso, Sr.
Presidente, mas que há de ter um (Eltomo alta~ .
mente _dadivoso, nã_q para os que fazem 9 Parla~
menta neste momento, mas para toda essa C9munidade latino-americana que ainda espera o
dia da s_ua r.edenção. (Muito bem! Palmas_.)
OOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O

. ORADoR:

TRATADO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO
DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO

Os Estados participantes da Conferência lnter:governamental para a Institucionalização !1-o Parlamento Latirio~Arõerican6 átrãv-éS de~ Seus representantes plenipoten<:iários devidamente credenciados,
Convencidos de que a integraç?l:o da Amé_rica
Latina como objetivo comum çfe nossos países
é um processo histórico que necessita acelerãi'-se
e aprofundar~se;
Tomando em consideração que a participação
dos povos latino-americanos, através da diversídade de suas correntes políticas e ideoJógicas representadas nos seus parlamentos naci_onaiS, afirma o fundamento democrático da integração;
. !~pirados nas tradlções dos h~róis. e funda~
dores das pátrias latino-americanas, no que se

Novembro de 1987
refere à defesa da independência e ao exercido
pleno da soberania popular e nacional, e
Considerando que, fundado em Lima em 1O

de dezembro de 1964, existe o Parlamento LatinoAmericano e que é conveniente institucionalizá-lo
através de um tratado internacional,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
lnstitudonallzac;áo

Pelo presente Tratado os Estados ParteS con-

vêm a institucionalização do organismo regional
permanente e unicameral, denominado o Parlamento Latino-Americano, a seguir "o Parlamento".
ARTIG02

Princípios
O Parlamento terá os seguintes princípios per-

manentes e inalteráveis:
a) a defesa da democracia;

b) a integração latino-americana;
c) a não-intervenção;
d) a autodeterminação dos povos para obter,

em seu regime interno, o sistema político, econô~
mico e social que livremente decidam;
e) a pluralidade política e ideológica como ba~
se de uma comunidade latino~americana demo~
craticamente organizada;
f) a igualdade jurídica dos Estados;
g) a condenação à ameaça e ao uso da força
contra a independência política e a integridade
territorial dos Estados;
h) a solução pacífica, justa e negociada das
controvérSias internacionais, e
i} o pre'domínfo dos princípios de direito internacional referentes às relações de amizade e à
cooperação entre os Estados, de acordo com a
Carta das Nações Unidas.
ARTIG03

Propósitos
O Parlamento terá, entre outros, os seguintes
propósitos:
a} fomentar o desenvolvimento económico e
social integral da comunidade Jatino~americana
e pugnar por que alcance, o mais breve possível,
a plena integração econômica, política e cuhural
de seus povos;
b) defender a plena vigência da liberdade, da
justiça social, da independência econômica e o
exercício da democracia representativa com estrito apego aos princípios de não-intervenção e de
livre autodeterminação dos povos;
c) zelar pelo estrito respeito aos direitos humanos fundamentais e para que não sejam afetados,
em nenhum Estado latino~amer!cano, de qualquer forma que menoscabe a dignidade humana;
d) lutar pela supressão de toda fon:na de colonialismo, neo-colonialismo, racismo e qualquer
outra forma de discriminação na América Latina;
e) opor-se à ação imperialista na América Latina, recomendando uma legislação normativa e
programática adequada de moda a permitir aos
povos latino-americanos o pleno exercido de sua
soberania permanente sobre seus recursos naturais e sua melhor utilização e conservação;
f) lutar em prol da cooperação internacional,
como meio de instrumentar e fomentar o des_envolvimento harmônico da comunidade latino-a, mericana, em termos de bem-estar geral;

DIÁRIO DO ÓJNGRESSO NACIONAL (Seção II)
g) contribuir para a afirmação da paz, da segurança e d_a ordem jurídica internacionais e pelo
desarmamento mundial, denunciando e combatendo o armamentismo e a agreSsão dos que
sustentam a política da força, os quais são incompatíveis com o desenvolvimento económico, social, cultural e tecnológico a que têm direito os
povos da América Latina;
h) canalizar e apoiar as exigências dos povos
da América Latina, no âmbito internacional, em
relação ao justo reconhecimento de seus direitos,
na luta pela instauração de uma Nova Ordem
Econômica Internacional;
i) promover, por todos os meios possíveis, o
fortalecimento dos Parlamentos da América Latina; para garantir a vida constitucional e democrática dos Estados, bem como propiciar, com
os meios a seu alcance e sem prejufzo do prindpio
da não-intervenção, o restabelecimento daqueles
que tenham sido dissolvidos;
J) apoiar a constituição e o fortalecimento de
Parlamentos sub-regionais da América Latina,
- que coincidam com o Parlamento em seus princípios e propósitos;
k) manter relações com Parlamentos de todas
as regiões geográficas, bem como com organismos internacionais, e
I) difundir a atlvidade legislativa de seus Membros.
ARTIG04
Os Membros

São--membros do_ Parlamento, os Congressos
ou Assembléias Legislativas nacionais dos Estados Partes, democraticamente constituídos na
América latina, que participarão no mesmo, fazendo-se representar por delegações_ pluralmente
constituídas.
ARTIG05

Órgãos
Os Órgãos do Parlamento serão a Assembléia,
a Junta Diretora, as Comissões Permanentes e
a Secretaria Geral.

A Assembléia será o orgão supremo do Parlamento e adotará, de acordo com o presente Tratado, o Estatuto do Parlamento, no qual se disporá
sobre todos os assuntos relativos à composição,
às atribuições e ao funcionamento de seus_ órgãos.
A Assembléia terá, outrossim, a faculdade de
suspender um Parlamento Membro como tal,
quando não se cumpram, no seu caso, os requisitos estabelecidos no presente Tratado.
ARTIG06

Personalidade e Prerrogativas
De acordo com o direito internacional, o Parlamento gozará de personalidade jurídica própria
e dos privilégios e imunidades respectivos.
ARTIGO 7

Despesas
fJ..s despesas com funcionamento do Parlamento correrão por conta dos Estados Partes, na proporção estabelecida pela Assembléia.
ARTIGO 8

Sede
A Assembléia decidirá a sede do Parlàmento.
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ARTIG09

Cláusulas Anais
1. O presente Tratado ficará aberto à assinatura
em Uma de 16 de novembro de 1987 a 16 de
dezembro de !987.
2. O presente Trafadó estará- sujeito à ratific:;ação. Os instrumentos de ratificação serào depositados no Ministério das Relações Exteriores do
Peru.
3. O presente Tratado ficará aberto à adesão
dos Estados Latino-ame_ric_é!nos_. Os instrumentos
de adesão serão depositados no Ministério das
Relações Exteriores do Peru.
4. Não serão aceitas reservas aos artigos 1 a
4 do presente Tratado.
5. O presente Tratado entrará em vigor na data
em que tenha sido depositado o sétimo instrumento de ratificação ou de adesão.
Para cada Estado que ratifique o Tratado ou
a ele se adira depois de haver sido depositado
o sétimo instrumento de ratificação ou de adesão,
o Tratado entrará em vigor no trigésimo dia a
partir da data ~rn que tal Estado tenha depositado
seu instrumento de ratificação ou de adesão.
6. O presente Tratado poderá ser denunciado
por qualquer dos Estados Partes através de uma
comunicação escrita dirigida ao depositário e a
denúncia surtirá efeito 180 dias depois de recebida. A Assembléia poderá resolver, no entanto,
que a denúncia surta efeito imediatamente.
7. O presente Tra~do poderá ser emendado
por acorda de dois terços dos Estados Partes
e sujeito às c:lisposições do presente artigo.
Em fé do que os Plenipotendários firmam o
presente Tratado em nome de seus reSpectivos
Estados.
Feito na cidade de Lima aos dezesseis dias
do mês de novembro de 1987, em textos originais
iguaJmente autênticos em espanhol e portUgUês.
-Por Arg~ntina, Anselmo Marini- Por Bolívia.
RuPia cti:avez- Por Brasil, Roberto Abdenur
- Por Colômbia, Enrique Blalr Fabris - Por
Costa Rica, Alvaro Monoe - Por Cuba, Franclsco Ramos Alvarez - Por Equador, Jose
Ayala Lasso - Por E! Salvador, Roberto Unares- Por Guatemala, Edmond Mulet Lessieur
- Por Honduras, Carlos Martinez CastiUo Por México, Alberto Szekely- Jesus Puente
Leyva - Por Nicarágua, Maurido Cuadra Por Panamá, Bertram Shenit Vaccaro - Por
ParagUãi, Miguel Romero - Por Peru, ADan
Wagner Tlzon - Por República Dominicana,
Aristides Fernandez Zucco - Por Uruguai,
Jorge Tallce Lacombe -Por Venezuela, Fran·
dsco ~aparonl.
ES cOj:>ia fiel dei original- Rosa Esther Silva
y SOva. (Inelegível)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu
de Sousa.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
Vou fazer uma breve comunicação, mas não
poderia inicia-la sem antes manifestar o meu integral e entusiástico apoio ao discurso que acaba
de ser pronunciado pelo Senador Marcondes Gadelha, ao qual abstive-me de apartear, para poupar o tempo que Sua Excelência deveria usar
no seu pronunciamento. De fato, o Parlamento
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Latino·Amerlcano, como expressão da vontade
dos parlamentares br~il_eiros de integrar o pensamento político da América La.tina e as posições

econômicas dos países latinos-americanos, constitui um passo da maior importância, neste momento em que nos devemos voltar para os nossos
irmãos latino-americqnos__çomo prioridade absoluta. em matéria de política externa, porque a nos-

sa divisão só interessa àqueles que querem manter sobre o nosso País uma situação de ascendência, uma situação de permanente confisco das
nossas potencialidades;, uma situação de dependência permanente da e<:onomia nacional aos interesses alienígenas.
Portanto, Sr. Presidente, a minha -solidariedade
àquele pronunciamento é tot"ai_ é entusiástica.
Coniõ.dizia, vou fazer uma breve comunicação,
uma comunicaç'ªo nascida de um impulso, um
impulso do temperamento que, pelos seus arrebatamentos, me caracteriza. Não gosto, reahnente, de ocultar as manifestações espontâneas, do
meu próprio temperamento.
Enviei, no fllll de _s_em?Jna, aliás precisamente
na sexta-feira, ao Dr.J&io Dói"@ Júnior, Presidente
da Empresa Brasileira de TurisnÍo (EMBRATUR)
a seguinte carta:
Brasllia, 20 de novembro de 1987
Sr.
Dr. João Dôria Júnior
Rua Mariz e Barros, 13 - 7? andar
Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ
IIm~

Senhor Presidente:

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção ll)
l~e na pátria do primeiro a que o segundo
Servilmente seJVe.
E o dito Senhor Embaixador do Turismo
do Brasil ainda houve -por beffi acrescentar
um argumento deci$vo em favor de seus
patrões ianques: dedarou, alto e bom som,
que o Brasil não tem condições financeiras
para patrocinar a Copa do Mundo de 94.
E assim falou o Senhor Embaixador do Tu risO) O do Brasjl, quando se sabe que há pouco
tempo o mesmo Sr. Havelange este'{€' aqui
no Brasil e ouviu do nosso Presidente, Sr.
_José Samey, a mesma e peremptória declaração de que o Brasil é sim - e tem tOda-s
)Js cOndições de sê~lo- candidato ao patroCfnio âa mesma Copa de 94. E quando toda
Sente sabe (menos o Senhor Embaixador
-- do Turismo do Brasil) que patroCinar e sediar
uma Copa do Mundo de Futebol, longe de
ser um ânus financeiro, constitui um investimento de a1ta rentabilidade. E rentabilidade
~tarnente na área do turisffio.
Por tudo isso, Senhor Presidente da Empresa Brasileira de Turismo, parece-nos a todos nós, brasileiros - inadmissível que
"" esse Senhor Pelé continue pelo mundo afora
a_ostentar, por um dia a mais sequer, o título
de Embaixador do Turismo do Brasil, recebendo para tal tanto suado dinheiro do sofrido povo brasileiro. Ele o mesmo Sr. Pelé,
que, nos días do poder de Figueiredo, fez
discurso aqui mesmo no Senado aliás dizendo que não se deveria restabelecer eleição nó Brasil porque o povo brasileiro é ignorante e não saberia votar- ele que vá servir
e receber seus proventos da Wamer Corpo- -~-ration, não mais à custa também deste País
-que se envergonha de tê-lo visto aqui nascer
e. um -dia, ainda que bem, jogar futebol.
Receba, Senhor Presidente, juntamente
com este desabafo indispensáveJ, os cumprimentos do patrício - Senador Pompeu de

Vossa Senhoria decerto não estranhará
mals do que eu próprio esta C;;lrta. Na verdade
esta ê uma atitude que jamais tomei na vida,
de vez que, se não posso ser a favor, nunca
sou pessoalmente contra ninguém. Acontece, porém, que, desta vez primeira - e espero que única- sJnto-me na obrigação moral
Sousa.
de reclamar-lhe a demissão de alguém; em
nome da dignidade nacional e até da digniO Sr. Ronan Tito-Permite V. EX um aparte?
dade humana.
Trata-se do S_r. Edson Arantes do NasciO SR. POMPE(J DE SOUSA - Pois não,
mento-:- Pcl_é, que, ao que se sabe, percebe - com muito prazer recebo o aparte de V. Ex", no_bre
altíssima remuneração dos _c;ofres dessa em- Senador Ronan Tito.
presa, e, portanto dos cofres públicos deste
O Sr. Ronan Tito- É: só uma pergunta, porPaís, para exercer a função intitulada de ''Embaixador do Turismo do Brasil". Pois, justa- que agora ficou uma dúvida: V. Ex" está se referindo a Embaixador do Turismo de que país?
mente quem carrega pelo mundo afora esse
título e os benefícios de:ssa enorme pecúnia
O SR. POMPEU DE SOUSA- Do Brasil.
oficial das nossas sacrifiç:adas reserva~ finanO Sr. Ronan Tito- Está bom. Obrigado.
ceiras é quem acaba de fazer, em Nova Iorque, a mais estarrec~dora _declaração que
OSR.POMPEtlDESOOSA-Embaixador
a imprensa tem divulgado nestes últimos
do Turismo do Brasil! Ele diz que o Brasil não
tempos, tão pródigos, contudo, de acontecitem condições financeiras de sediar a Copa do
mento e notícias de estan-eç~r. No momento Mul:!~o de Futebol, que, todos sabem, longe de
mesmo em que o nosso patrkio João Haveser um ônus fmail.ceiio, é um· investimento de
lange, compareceu, na qualidade de Presia1ta rentabilidade, justamente no campo do turisdente da FIFA, em visita oficial ao governo
mo. E esse Senhor recebe altos proVentos dos
cofres públicos para ser Embaixador do Turismo
dos Estados Unidos para a foiTT'lalidade de
confirmação governamental da candidatura
do Brasil e servir, na verdade, a Wamer Corpodaquele país a sediar a realização da Copa
ration, uma empresa americana de turismo e de
do Mundo de Ftrtebol em 1994, dtias vozes -ffiiiifus neQóctos, negócios de todos os gêneros.
· -s_r~:-Presidente, este é o pronunciamento que
se fizeram ouvir em uníssorio: a de Mr. Ronald
Reagan, dizendo que quer sim~ e__~ d_9 Sr.
eu deveria faz~r erii atendimento aos tmpu1sos
Edson Arantes do Nascimento - Pelé que
do meu temperamento, pois quando vejo este
também quer sim (ainda mais que o outro),
Pals traído, fico indignado e trago esta indignação
que a competição mundial d,e futebol &e rea~
ao seio-deste Senado. (Muito bem! Palmas.)

Novembro de 1987
O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidente,
se há outro Senador inscrito, pediria a V. EX- que
lhe concedesse a palavra, mantendo a minha inscrição para logo após, pois estou esperando a
tradução de um material de que farei uso no meu
pronunciamento.

. _o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V.
_ _ _
__ Çoncedo a palavra ao nobre Senador JOão Lobo.

Ex" será atendido.

O SR. JOÃO LOBO (PFL - PI. Pronuncia
o ·seguinte discurso.,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou ocupar poucos minutos desta sessão, por~
que sei que já estamos quase na hora da Ordem
do Dia.
Sr. Presidente, manifesto a minha discordância
com o que está acontecendo nesta Casa: continuamos vivendo uma época laboriosa para os
Constituintes e ficamos -perdendo tempo aqui ver
tando autorização de empréstimos legislativos para Estados e MUJJ.icípios. Tenho a impressão de
que isto não é mais necessário. Puro c;iesperdício.
-os -empréstimos a Estados e Municípios, junto
à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, não
precisam mais de autorização do Seilado Federal
Estamos perdendo tempo votando essas inatérias.

Eu não poderia deixar de me manifestar contra
esses fatos. Veja V. Ex~~ o" Estado do Piauí, sem
autorização do Senado Federal- essas meSmas
autorizações que atoçham as nossas pautas tem feito empréstimos com a Caixa Econôrntca
e··com o Banco do Brasil; e nem ao menos se
dá ao trabalho de comunicar ao Senad_o-Federal
este procedimento.
No mês de setemQro, o Governo do Piauí contratou e_mpréstimo com a Caixa Econômica, c
o-Senado não tomou conhecimento. No fim do
mês cfu outubro, contratou empréstiino- com o
Banco do Brasil, também sem o conhecimento
desta Casa, e se prepara, já autorizado pela Assembléia Legislativa do Estado, para, agora, fazer
um empréstimo de 18 bilhões de cruzados, com
a Caixa Econômica, também sem autorização do
Senado.
Sr. Piesidente, pediria, então, a V. EX' que mandasse excluir da nossa Ordem do Dia estas matéiiãS, pOr desnecessárias. E"para ·alíviÕ dos Constituintes, que estamos sobrecarregados de votar
coisas inócuas e desnecessárias.
Não sei para que Rondônia está pedindo licença
para Contratar empréstimo. Vejo-aqui os dois pedidos: o Estado de Rondônia, o Estado do Paraná
e tantos outros - perdendo tempo com essas
aUtorizações.
V. EX' veja: o Estado do Piauí contratou- tenho
os dados aqui à mão - no mês de outubro,
autorizado por um telex do Gabinete do Ministro
da Fazenda, resultante de um voto do Conselho
Monetário Nacional, um empréstimo no valor de
540 milhões de cruzados, com o Banco do Brasil,
para pagãníentõ de fÕihãs, de despesas do Estado
sem nenhuma discriminaçào mais detalhada.
COntratou tambérri 4 milhões de OTN com a interveniência da Agespisa - o 6rgão de águas
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c esgotos do Estado do Piauí .....:. com a Calxa
Económica; empréstimo do FAS, também sem

autórização do Senado. E

agora; O -Estado do

Piauí prepara·se para contratar 18 bilhões_ de cruzados com a Caixa Ec;onôm!ca, sem pedir autorização desta Casa.
Sr. Presidente, é uma questão de economia
de nossas forças, da nossa tolerância, em uma
época em que a Constituinte tantõ esforço pede
de seus Membros.
Eram estas as palavras que deixo, neste momento, antes de se iniciar a Ordem do Dia.

O Sr. Vlrgilio Távora - Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Tá-

vora, que falará pela Liderança do PDS.
O SR- VIRGÍUO TÁVORA (PDS- CE. como Líder, pronunda o seguinte discurso.}- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Nunca trouxemos, absolutamente, desde que
assumimos- os anos que já vão longe, 1971
-pela vez primeira, uma cadeira aqui no Senado,
assuntos atinentes a nosso Estado que não sejam
aqueles que percutam necessidades da comunidade.
Hoje, infelizmente, vamos abrir uma exceção,
porque, também por má sorte nossa, é justamente
uma comunidade interlorana de nosso Estado
que apanhamos na leitura do Diário Oficial coisa que pouqtússima gente faz- como interveniente em algo que não deve ser uma regra normal da Administração Federal.

Veja V. Ex" o Diário Oficial de sexta-feira, 6
de novembro de 1987, portanto, up-to-date, na
página 18481-e chamamos a atenção aos Srs.
Senadores amigos do Senhor Presidente da República, para que Sua Excelência coloque olhos
maís atentos do que se passa aí pela Adminis-tração Federal. Mais uma vez lastimamos que tenhamos que dar um exemplo com uma comunidade da nossa terra - não conhecemos se
o Prefeito de ltarema é honesto ou 'desonesto,
cuidamos que ele seja honesto. Até que se prove
o contrário, todo mundo é honesto.
Sr. Presidente, num momento como este, co·
mo é que o INCRA, em boa hora, mandado às
urtigas o seu funcionamento com a sua extinção.
faz um contrato com o Munidpia de ltarema e
publica no- Diário Oficial, juntamente com outros, como, por exeniplo, o Estado do Acre, em
que essa cláusula não é inserida. Pasmem V, Ex~>".:
"Espécie- resUmo do objeto- construção de
estrada". Não sabia que o INCRA construfa estra~
das com prioridade antes de cWdar em assenta~
menta, mas, em todo o caso, isto é Já problema
interno dele. "Modalidade de Ucitação" - quer
dizer: da obra- "... dispensada, nos termos do
art. 2" do Decreto~lei n9 2.386, -Pfõc;e.sso N9
SR-02.101-0/87."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a simples leitura
dispensa qualquer justificativa e nós vemos, logo
em cima deste contrato o do Acre - também,
recuperação de estrada. Parece_que o INCRA anti·
go se deliciava muito em fazer essas recuperações
de estradas.
Sr. Presidente, o registro que aqui fazemos, ten~
do pena de citar uma comtmidade da nossa terra,
é para mostrar que parece que a administração

pública está precisando é de auditagem muito
severa, não é poucO rigorosa não.
O Sr. Chagas Rodrigues- V. EX' m-e pei1Tlite
um aparte, nobre Senador Vi!gílio Távora.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Pois não, ouvimos V. EX• Senãdor Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
VirgiJi9 Távora, V. Ex• sabe qUe o Programa de
Reforma Agrária e muito _amplo e exige, inclusive,
essas estradas vicinais e outras estradas.
OSR. VIRGÍLIO TÁVORA-Até agora, muito bem, não somos contra esse procedimento.
O Sr. Chagas Rodrigues- Quando V. Ex_!'
eStranha-a ãUsência de concorrência póblica, V.
EX- está rigorosamente certo, por que precisamos
mor~l~r. mais do que nunca, a Administração
Pública neste País. Agora, o que seria necessário,
e_ qu~ V._~· leU aí, é que a- dispensa seria çom
fundamento em artigo de um decreto-lei. E lamentável que o Consultor-Geral da República viva
a _dar entrevistas sobre assuntos político-partidários e não tenha feito ainda um levantamento para
revogar todos estes preceites que aparentemente,
do ponto de vista legal, dão um respaldo de legaltdade a atas que pela sua natureza os considero
imorais.

O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Eminente Senador Chagas Rodrigues, agradecemos a V. Ex?
o aparte queremos apenas registrar que não
somos contra o aperte de recursos à municipalidade de ltarema, cujo Titular, vamos tomar a
repetir, achamos que--não o conhecemos nem
de vista, presumimos aqui - é repido - ante
fatos que desabonem a sua conduta, que ele seja
até honesto.
Agora, o que nós proclamamos, o que achamas, num·a época -em que os escândalos pululam
de Norte a Sul, de Leste a Oeste, completamente
fora de qualquer justificação, de qualquer razão,
é a própria súmula do Diário Oficia) jâ isentar
o empregador do dinheiro público de licitação,
quando outras concessões, outros contratos não
contêm essa cláuSUla que, neste ponto V. Ex" conc-orda perfeitamente conosco, além de abusiva
ate':!_ta _contra a moral administrativa.
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portanto, no momento da sua existência, da admi~
nistração lndireta, porque autari:j_liiã em especial,
poderíamos perfeitamente enquadrá~lo dentro
daqueles entes da administração descentralizada
sobre os quais incidiria o crivo fiscalizador do Congresso brasileiro. Sabe V. Ex" que esta Casa dispõe
- e a sua existência se .::~cha preceituada por
um diploma· legal que regulamentou o art. 45
da Constituição - de uma Comissão específica
que, se_acionada ou instrumentalizada convenientemente, poderia atuar para dissipar qúvidas, como esta que V. Ex", ao trazer à tnbuna, permite
que remanesça em ·relação aos dois contratos
inquinados, assim, de uma suspeição pela ausência de uma licitação explícita, com base no decreto-lei invocado por V. Ex" Portanto, me permitiria,
neste instante, sugerir não apenas a V. EX" como
ao nobre Presidente Dirceu Cameiro, que, neste
instante, substituindo o Presidente Humberto Lucena, dirige os trabalhos desta Casa, rio -Seriõdo
de que conjugássemos esforços para que a ComisS.ão de Fiscalização e Controle pudesse, de
fato, cumprir com os seus objetivos institucionais.
Nesse e em outros assuntos de maior relevância,
mas direcionadas lts _suas atividades para o resguardo do interesse público, pudesse essa Comissão trabalhar, averiguar1 investigar, pudesse, enfim, defender aquilo que é obrigação de todos
os brasileiros: a aplicação criteriosa, honesta, perfeita dos recursos públicos.

e

0- Sr. Mauro Benev:ides - Permíta~me um
aparte, nobre üdef VirQ11io Távora?
OSR. VIRGÍUOTÁVORA-Pois não, eminente Senador. J! um prazer ser aparteado por
v. Ex'
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Virgílio Távora, no momento em que V. Br.o pinça
dois contratos de licitação um, no Estado do Acre
e outro no Estado que V. Ex~. eu e o Senado
Gd Cafvalho temos a honra de representar nesta
Casa ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com grande
pesar nosso damos esse exemplo.

O Sr. Mauro Benevides - _,acredito que
poderíamos femeter o assunto a uma divagação
maís -ampla e mais abrangente, envolvendo a
competência do Congresso Nacional, para exercitar a sua prerrogativa de fiScalização e controle
sobre .atas do Poder Executivo e dos órgãos da
administração descentralizada. Ao se referir, como fez V. Ex', ao extinto INCRA, órgão integrante,

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Eminente Senador Mauro Benevides, o aparte de V, Ex~ só
féll dar um brilho a esta breve comunícaçáo.
Permita, com a amizade que nos liga, embora
a diversidade nos separe, dizer que V. Ex~ é um
otimlsta em extremo quanto à capacidade, no
momento, de o CongresSO ou, mais especificamente, de o Senado Federal proceder a qualquer
averiguação, a qualquer auditagem em profundidade, Por coincidência, está aqui a meu lado
o Senador Ronan Tito. Nós dois fazemos par:t_e,
ele como Relator auxiliar, nós como Vice·Presidente, da ComissãO de Averiguação e Auditagem
da Dívida Externa Brasileira, criada por esta Casa.
V. .Ex1' não calcula as dificuldades, o sentimento
de frustração, de impotência de que nos sentimos
possuídos, justamente pela falta de uma base de
apoio que têm os legisladores -jsso que se diz
do Seriado estende-se à Câmara também- para
uma missão dessa natureza. V. Ex" sabe quantos
assessores estão -à disposição desta Comissão,
que tem a ehfreiltar, só aqui em Brasília, exame
de mais de 100 mil certificados de registro da
dívida externa? V. & tem ligeira idéia? Dois!
Portanto, à voz de V. EX' juntamos a nossa à
necessidade justamente de o Senado Federal
cumprir, inclusive, aquelas missões que, iniciativa
de V, EX" em boa hora, a ele cometeu na regulamentação do art. 45 da atual Constituição. Mas
há necessidade para tal - desculpe-nos repetir
as palavras - de uma instrumentação de nossa
Casa. Estamos desaparelhados. Não venham dizer que temos 4 mil, .5 mil funcionários. Vamos
aqui apenas afirmar uma verdade inconteste, Senador Mauro Benevides: é que não temos suporte
para as missões constitucionais que nos estão
atribuidas, quanto mais àquelas que a futura Carta
nos outorgará, se aprovada nos termos em que
está vazado o chamado Substitutivo Cabral III.
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Sr. Presidente, era esta a comunicação que o
aparte dos ilustres colegas fez estender. Deixaría-

mos mais uma vez regtstrada a estranheza de,
num momento como este, em que são levantadas
tantas suspeitas, em que são levantadas, ao mes-

mo tempo, tantas

a~sações

-

que deixamos

de endossar, porque desc_onhecemos o mérito
- vá um documento oficial dizer explicitamente
que o aplicador dos recursos da União está dispensado de fazer a lk:itação.
,

Eta 6 que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR,
- - - - -

Of. 68/87
Espécie- ADmYO ao CRT-ACI5.003/87, pub.
DOU de 24-6-87, firmado entre o fNCRA e o
Estado do Acre, CRT-ACI5.100/87.

Resumo do objeto- Recuperação de Estradas.
Fundamento Legal- Processo
SR-14/1976/87.
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Crédito Orçamentário - Projeto
372.ü1.04.13.067.141 O. -Elemento de Despesa
3222..04- Transferênctas. ÇQrrentes a Estados.
Nota de Empenho - N~ 1111 de 21-10-87,
Vr. de Cz$ 24.997.268,00
Valor do Aditivo- Cz$ 24.997.268,00
Data da assinatura - Rlo .Branco - AC, 21
de outubro de 1987.
.
, -··--Espécie- CONTRATO firmado entre o INCRA
e o Município de ltarema, CRT CE/14.005/87.
Resumo do objeto - ConstruçãQ çle estradas.
Modalidade de licitação - Dispensada nos
termos do art. 22 do DL n~ 2.300/86 processo
SR-02/2101/87.
Crédito orçamentário- Projeto
372.01.04.13.0663028.0000:- Elemento_ de
Despesa 4110.00 - Obras e Instalações.
Nota de Empenho - n" 2286 de 20-10-87,
Vr. de Cz$ 10.464.920,00
Valor do contrato- Cz$ 10.464.920,00
Prazo de vigêncfa- 120 (cento e vinte) dias
úteis.
Data da assinatura- Fortaleza- CE, 21 de
outubro de 1987.

O Sr. Nelson Wedekin- Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a paJavra, pela ordem, ao nobre Senador
Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKI!'I (PMDB - SC.
Pela ordem. Sem revi~o do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na votação da Lei de $Ot'l:\vare, na quarta-feira
passada, houve um pequeno equívoco que precisa ser corrigido, antes que o projeto tome a
tramitar na Câmara dos Deputados.
Foi apresentada uma emenda para retirar a expressão "substancialmente" da letra f do art. 10
da refedda lei.
Como Relator, me manifestei pela rejeição da
emend_a. A manifestação está. perfeitamente clara
no que concerne à rejeição daqueJa emenda, e
está bastante clara, também, nas nota,s taquigráficas e na _gravação.
Quando S. Ex!', o SenadQr Humberto Lucena,
que presidia a sessão, colocou em votação aquela
emenda, que levou o_número 13, a mesma foi
colocada entre as que teriam sido acolhidas pelo

Relator. Como as emendas que tínham()S cm
mãos não estavam, numerãdas, não foi possível,
naquele momento, verificar o erro, só constatamos o equlvoco depois.
Trata-se, Sr. Presidente, de erro meramente formal_, cuja correção precisa ser regimentalmente
apreciãda pela Casa. Diga-se, e isso é da maior
importância, que a presente correção _é de um
pequeno erro, que não_ fere nenhum ponto do
entendimento_ mantido_ naquela quarta-feira, sendo._ pois, matéda absolutamente pacífica, impondo-se apenas o encaminhamento da correçâo,
nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro} Atendendo à solicitação do nobre Relator, Senador Nelson Wedekin, a Presidência, nos termos
do art. 360, alínea b , do Regimento Interno, submete ao Plenário a retificação dos autógrafos do
Projeto s:fe Lei da Câmara n~ 24/87, a fun de que
se faça constar na alínea'f do art. 11 da proposição
a expressão "substancialmente".

É claro que S. Ex"_ tem toda razão quando diz
que um a·ssúnto- desta natureza, _com todas as
implicações que tem, merece um exame melhor.
Conversarei com o Senador João Menezes, durante esta_ mesma sessão, e, se_ .for possível, se
S. Ex'- se convencer que, rea1mente, é um erro
sec:undário e meramente formal, talvez até mes-mo_ nesta sessão possamos votar, e S. Ex' vai-se
convencer de que, na verdade não há nada de
extraordinário, senão um erro -secundário e pe-queno, que, no entanto, se for_ assim, tsso foi o
que levantei, se há erros que S. Ex" também levantou, evidentemente que cabe a S. Ex" ªdotar um
procedimento comõ o meu, de forma que o que
aqui foi deliberado não vá para a Câmara dos
Deputados com erros dessa natureza.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Quero apenas a1ertar aos nobres Senadores que
levantaram a questão que este assunto já está
na Câmara· dos Deputados. De modo que essa
CQIT~ção deVe sei' feita o mais breve possível. AsO Sr. João Menezes - Sr. Presidente, pela- sim transfiro este assunto para o final dã sessão
e espero que seja equacionado ainda hoje.
ordem.
O SR~- PREsiDENTE (Dirceu -carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes, pela ordem.
O SR. JOAO MENEzES (PFL ..:... PA. Pela
_orde_m. Sem revisão do orador.) -Sr. Preside!}te,
não posso, neste momento, dar parecer sobre
este assunto, porque esta matéria foi toda votada,
aqui. Verifiquei, hoje, pela taquigrafia, que lá, tambérri, Constam vários enganos, pelo menos no
material que me foi entregue.
Então, de momento, nem eu, nem ninguém,
aqu't, creio, está habilita!=fo para examin_ar essa
questãO proposta pelo eminente Sena.dor Nelson
Wedekin.
Peço a V. Ex' que deixe para a próxima sessão,
a ftm de que possamos, também, examinar os
t.e'r:ro.QS que constam nas notas taquigráfic.as, uma
vez que até a reda_ção final desse assunto j~ foi
aprovada, que verifiquemos de fato e d,ireito o
que existe.
Este Senado parece que agora, no momento,
imediatamente, não pode alterar este assunto, sobretudo porque já foi aprovada a redação fmal.
Digo isto porque também verifiquei, pelas notas
taquigráficas, que há outros erros. De maneira
que não posso, neste momento, como acho que
nenhum dos Senadores aqui pode, em sã consdêncía, votar este assunto.
Peço a V. ~ 'rue deiXe esta vota!;ãO para a
próxima sessão, a fim de que os Senadores pos~
sam examinar o que realmente ocorreu.

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, pelã
ordem.
-O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin, pela ordem.
O SR. l'jELsOI'! WEDEKI!'I (PMDB ~-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado~ João Menezes tem razão, porque,
na verdade, estou tratando apenas de um erro
- volto a insistir - m_eramente formal e que
pr~_isa ser corrigído.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre, a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr.
Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte

RESowçAo
N• 196, DE 1987

-0 Senado Federal resolve:
-Art. 1~ Fica prorrogado, por 9o (noVenta) dias
o prazo de duração da Comissão Parlamentar de
lnquérito destinaQ:a a ··apurar as irregularidades
e seus responsáveis pelas importaçôes de alimentos por órgãos governamentais", institu1da pela
Resolução no 59, de 1987.
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1987.
-Dirceu Carneiro- Odacir Soares .,......João Castelo- Alexandre Costa --ltatnar Fran~o- Mendes Canale - Pompeu de Sousa - Ronan Tito
- João Lobo - João Menezes - Cid Sabóia
de Carvalho - Francisco Rollemberg - Ne:lson
Wedekin - Ronaldo Aragão- Saldanha Derzi
--Antônio Farias- Leopoldo Peres- Maurício
Corrêa ~ Severo Goines - Diva1do Suruagy Márcio Lacerda -_Alb<mo_ Franco - Chã.gas Rodrigues - Affonso Camargo - Wilson Martins
- Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
documento lido contém subscritores em número
suficiente para constituir, desde logo, resolução
do Senado, nos termos regimentais.
Será publicada para que produza os se_us efeitos
le_séli?· _

O SR. PRESD>ErrrE (Dirceu Carneiro) -Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 51 Srs. Senadores.
Passa-se
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto_ de

DIÁRIO bó CONGREsSO NACIONAL (Seção ll)
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O PC?Jeto vai à promulgação.

Decreto Legislativo n9 26, de 1985 (n° 92/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o

texto do acordo de Cooperação técnica e
científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e _o Governo da Tailândia,

tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob -n, 20, de
1987 ~-da Comissão

-de Relações Exteriores.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão extraordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)

- Sobre a mesa, redação fina] da matéria,
elaborada pelo Sr. Relator, Senador Ronan
Tito, que será lida pelo Sr. 1<>-Secretário. __
É lida a seguinte
Redaçáo final do Projeto de Decreto

legislativo n• 26, de 1985 (n• 92/85, na
Câman~ dos Deputados).
O Relator apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n~" 26,
de 1985 (n~' 92185, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo

de Cooperação Técnica e Cientifica entre o Governo da RepúbUca Federativa
do BrasU e o Governo da Tailê:ndia.
Sala das Sessões, em 23 de novembro
de 1987. - Ronan Tito, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de De-

creto Legislativo n~" 26, de 1985 (n'
92/85, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o COngresso Nacional
aprovou, nos termos do art 44, item I, da
Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N•
, DE !987
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Cientifica enb'e o Governo da República Federativa do BrasH
e o Governo da Tallândla.

O CongressO NaCional decreta:
Art 1~' É aprovado o texto do Acordo de
Cooperação Técnica e Científica entre o Go-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item

2:
Votação, em turno· único, do Projeto de
_ Decreto Legislativo n• 33, de 1985 (n' I 02/85,
n-ª__Câmara aos DePutados), que aprova o
texto do acordo de cooperação no campo
dos usos pacíficos da energia nuclear, celebrado entre o Governo da República Fede~
rativa do Brasil e o Governo da República
Popu1ar da China, em Pequim, a 11 de outubro d_e 1984, tendO
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 21, de
1987, da Comissão

--de Relações Exteriores.
A dfScussão da matéria foi enCerrada em Ses~
são _extraon:linária anterior.
Em votação o projeto em turno único.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a palaVra para encaminhar a votação.
O SR. PRl:'.SJDENTE (Dirceu Carneiro) Tem a· palavra V. EX'

O SR. ITAMAR FRANCO (PL - MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.}
- Sr. Presidente, tenho impressão ·de que no
avulso dlstribuido sobre esse projeto de decreto
legislativo, que trata de Acordo Nuclear _entre o
Brasil e a República Popular da China, ao que
parece não consta uma modificação da maior
importância, creio. Inclusive estive verificando junto à Mesa Diretora. porque diz no art 1O, item
3:
"Se necessário, o presente Acordo poderá
ser modificado _a qualquer momento através
de consultas realizadas entre as partes con~
tratantes."
Creio que isso foi alterado, dizendo que cÍual~
QUer modificação no Acordo será submetida ao
Congiesso Nacional. No entanto, o avulso perma~
nece com essa redação, razão pela qual, respeitosamente, chamaria a atenção de V. EX' para que
fosse alterado isso, senão estaremos votando essa
redação dada ao art. 1O, it~m 3, e não consta
do avUlso eSsa modificação da maiOr importância,
salvo melhor entendimento~
O Sr:- Chagas Rodrigues um aparte?

Permite V. EX'

verno da RepúbUca Federativa do Brasil e

OSR. ITAMAR FRANCO- Com mtõto prazer.

o Governo de Tailândia.
Parágrafo único. Quaisquer a tos ou ajustes
complementares, de que possam resultar revisão ou modificação do Acordo, são sujeitos
à aprovação do CongreSSO nacional.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O Sr. Chagas Rodrigues - V. EJtf levanta
assunto da maior importância. Mas vou ao encon~
tro da indagação de V. Ex" e espero que esteja
colaborando com a Mesa, ao ve~ificar o seguinte;
vamos votar o projeto de decreto legislativo que
aprova texto de acordo de cooperação. No parágrafo único do art. 19, lemos o seguinte:

OSR. PRESIDENTE(Dirceu Carrieiro)-Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-

"Ficam sujeitos a aprovação do Congresso
NacloflaJ quaisquer atos de que possam resultar revisão do Acordo, bem como aque1es
que se destinem a estabelecer ajustes com~
piementares."
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Quer~me parecer que o decrete;, Que -Vamos
aprovar, vamos aproVar eXãtãmente dentro desta
filosofia.

O SR. ITAMAR FRANCO -É exatamente
para isto que estou chamando a atenção, para
que se dê a redação de Acordo com o que V.
Ex? lembra.
_vejamos como está redigido o item 3 do art.
10, onde ainda permanece e.sta redação:
"Se necessário, o presente ~i:Or'do poderá
ser modificado a qualquer momento através
de consultas realizadas entre as Partes Contratantes."

O Sr. Chagas Rodrigues- V.
_10, item 3:

Ex~

diz art.

"'Se necessário, o presente Acordo poderá
ser modificado a qualquer momento através
de consultas realizadas entre as Partes Con- -tratantes. A modificação entrará em vigor na
data da segunda notificação de que as respectivas exigências legais foram devidamente satisfeitas."
lmpõe~se a interpretação. Para a modificação
as respectivas exigências legais precisam ser devidamente satisfeitas.
A apreensão de V. Ex~ me parece, em principio
justa.Mas como o parágrafo único do art. }9 esta
exigência de atendimento das formalidades legais
prevalece.

O SR. ITAMAR FRANCO- Estou de acordo. Só estou querendo chamar a atenção da Casa
para que exatamente amanhã, através desta reda~
ç:ão, que é uma redação um pouco duvidosa,
que vai exigir interpretação, que fique bastante
claro.
Sr. Presidente, nesta aprovação que estamos
fazendo, é de que qualquer modificação que haja
nesse Acordo, sobretudo no campo nuclear, e
que tem servido de grande interesse à Casa, ela
deverá vir ao Congresso Nacional. Não estamos
contra o Acordo. Vamos aprová~Jo. Apenas fazemos esta ressalva, de que amanhã não se inter~
prete que o ltamaratl venha a dar uma interpretação diferenciada do que estamos aprovando.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro) Creio que esta preocupação levantada pelo ilustre
Senador Itamar Franco fiCa esclarecida com a
leitura da redação final, onde consta o parágrafo
único, segundo a leitura feita pelo Senador Cha·
gas Rodrigues.
Em votação.
Os.Srs: Senadores que o aprovam queiram per~
'Tlan~er sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sóbre a mesa, rédação final da matéria, elaborada
pelo Relator, SenadOr Pompeu de Sousã, .que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 33, de 1985 (n• 102185,
na Câmara dos Deputados).

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo no 33, de 1985 (n? 102/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto

3114

Terça-feira 24

do Acordo de Cooperação no Ca~mpo dos Usos

Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre _o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, em

Pe~

quim, a 11 de outubro de 1984.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1$87.

-Pompeu de Sousa, Relator.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n' 33, de 1985 (n• 102/85,
na Câmara dos Deputados).
Paço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, item I, da Constituição,
e eu,
, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

É lida a seguinte
Redac;ão final do Projeto de Decreto
~Legislativo n• 36, de 1985 (n' 51/84, na
Câmara dos Deputados).
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de ~Decreto Legislativo n• 36, de 1985 (n' 51/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica do Paquistão, concluído em Brasilia,
a 18 de novembro de 1982.
- s'~a: das Sessões; 23 de novembro de 1987.
Haddac:i, Relator.
- -- -- - - ,

-·:..ramo

ANEXO AO PARECER

DECRETO lEGISLATIVO
N•
, DE 1987
Aprova o texto do Acordo de Coope~
ração no Campo dos Usos Paciflcos da
Energia Nudear, celebrado entre o Go~
vemo da RepúbUca Federativa do BrasU
e o Governo da República Popular da
China, em Pequim, a 11 de outubro de
1984.

Redac;âo final do Projeto de Decreto
legislativo n' 36, de 1985 (n~ 51/84, na
Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, item I, da Constituição,
e eu,
, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

DECRETO
N•

O Congresso Naclonal decreta:

É aprovado o Acordo de Cooperação
no Campo dos Usos Pa_çíficos da EnerQia Nuclear,
celebrado entre o Governo da Repúbffca Federativa do Brasil e o Governo da Repúblic:a Popular
da China, em Pequim, a 11 de outubro de 1984.
Parágrafo úniCO:- São sujeitos à aprovação do
Congresso Na_dona1 quaisquer atas de que pos:sam resultar revisão do Acordo, bem como ~que
les que se destinem a es~belecer ajustes complementares.
Art. 2~ Este decre.to _legislativo entra em _'{i_ggr
na data de sua publicação.
Art. 19

OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discu!jsáo, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O proj~o vai à protnulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ltem3:
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 36, de 1985 (n~ 51/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Comercial entre o Governo
da República Federativa do Brasil o Governo da República lslâmlc_a do Paquistão, concluído em Brasília, a 18 de novembro de
1982, tendo
,
PARECER FAVORAVEL, sob n• 22, de
1987, da Comissão

e

-
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de Relações Exteriores.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior,
Passa-se à votação do_ projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa.) _
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa a redação fmal da matéria, elaborada
pelo Relator, Senador ..):811lil Haddad, que será lida
pelo Sr. Primeiro-secretário.

LEGISLATIVO~

, DE 1987

-Aprova o texto do Acordo Comercial

entre o Governo da República Federativa do BrasU e do Governo da Islâmica
do Paquistão, concluído em BraaOla, a
18 de novembro de 1982.

--o- Ç_oilgreSsó Nadona1 decret~:
Art 1o É aprovado o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Go.vemo da República ls1âmica do Paquistão, concluído em Brasília, a 18 de novembro
~e 1982.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nªcional quaísquer ates de que possàm resultar revisão deste Acordo, bem _como
aqueles que se destinem a estabelecer -ajmtes
complementares.
Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extiãordinária anterior'
Passa~se à votação d.o projeto, em turno único.
Os Sts.. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado_
O SR.

PRel]I)Er!TE (Humberto Lucena) -

Sobre a me~. redação fmaf da m~téría, elaborada
pelo Relator, Senador Jarbas Passarinho; que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
Ê lida a seguinte
Redação~ linal do Projeto de Decreto
Legislativo n• 5, de 1986 (n• 104/85, na
Câmara dos ~tados).

O Relator apresenta a redação fina1 do Projeto
de Decreto Legislativo n" 5. de 1986 (n~ 104/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação Técnica, Cientifica e
Tecnológica entre _o Governo da República FederatiVa do Bras~ e o Governo da Repllblica Dominicana, asSinado em São Doíningos, a Sde fevereiro
de 1985.
..
.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1987.
- Jarbas
Passarinho,
Relator.
- --

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de De<:reto
Legislativo n• 5, de 1986 (n• 104/85, na
Cllmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
tibi:r termOs do art. 44, item I, da Coilstítuição,
e __eu, Presidente do Senado Fed~ral,_promulgo
o seguinte

DECRETO l.E.GISLATIVO
N•
DE 1987
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnol6glc:a
entre o Governo da Repúblka Fede.a-

tiva do BruD e o Governo da República
Domfrúcana, asafnado- em Sáo-DomlngQs, a 8 de fevereiro de 1985.

O Congresso NaciOnal decreta:

DURANTE A lEITURA DA REDAÇÃO Fl·
NAL, O SR. DIRCEU CARNEIRO DEIXA A CADEIRA DA PRESIDJ':NCIA OOE É OCUPADA PELO
SR. HUMBERTO WCENA
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lu<ena) Em discussão a redação final (Pausa.)
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação
nos termos ~gimentais.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena} Item4:
Votação, em turno únicp, do Projeto de Decreto Legislativo n9 5, de 1986 (n9 104/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do acordo de cooperação técnica, científica e tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Dominíóma, assinado em São Domingos, a 8 _de fevererro _de 1985, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n~> 23, de
1987, da Comissão
-de R~ções Exteriores.

Art:. 1~> - É aprovado o texto doAcord.o Qe Cooperação Técnica, Cientifica e Tecnológica entre
o Govemo- da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Dominicana, assinado
em São Domingos, a 8 de fevereiro de 1~85.
Parágrafo único. São s4ieitos à aprovação do
Congii!SsO Naciona1 quaisquer.atos que possam
fésultar- iniplementação desteAcordo, bem como
aqueles que destinem a estabelecer ajustes operacionais complementares.
Art 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. I'ReSIDEI'ITE (Humberto Lucena) Em discussão a redaç:ão final. (Pausa.)
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defmitivar:nente adotada, dispensada a votação,
nos tennos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem5:
Votaçdo, em turno ún!ç_o,_ do Projeto de
Decreto Legislativo n• 7, de 1986 (n• 99785,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
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texto do acordo internacional relativo ao ser~

viço de radiodifusão em ondas n:.tédias, firmaw
do pelo Brasil em 19 de dezembro de 1981,
por ocasião da Conferênda Administr_ati~a

Regional de Radiodifusão em Ondas ~édias
(Região 2), realizada_ n~ Rio de Janeiro, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 24, de

1987,daComissão

----

--

-de Relações Exteriores.
A dis_cussão da matéria foi enCerrada em sessão

O SR.. PRESIDENTE (HUmberto Lucena) Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos turnos regimentais.
O projetO vai à promulgãÇ-ão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
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seu dever quando coloca em pauta as matérias
que estão prontas para a Ordem do Dia. No caso
se trata, evidentemente, de uma solicitação do
Governo do Estado de Rondônia para um farumciamento. Entáo, cabe ao plenário decidir soberanamente sobre o assunto.

O -Sr. João Lobo -Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Coricedo a palavra ao nobre Senador João Lobo,
Item 6:
pela ordem.
Passa~se à votação_ do projeto, em turno únfCo.
Votação, em turno ónico, do Projeto de
Os Srs. Senadores qUeD-a-prOvam queiram perO SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pela ordem.
-_Resolução n~ 194, de 1987 (apresentado pela
manecer sentados. (Pausa.)
Sem revisão do_ orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Comissão
de
Econõinia
como
conclusão
de
Aprovado.
seu Parecer n9 19, de 1987), que autoriza Seriadores:
Apenas para completar o meu encaminhamen~
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o Governo do Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor de Cz$ to. V. Er é _o r~sponsável pela formação da Ordem
Sobre a mesa. redaçao final da matéria, elaborada
78.021.322,63 (setenta e oito milhões, vinte ·do Dia que está sendo_ votada. Estou apenas cha~
pelo Relator, Senador João Calmon, que será lida
mando a atenção desta Casa parã a desneces-e l.itn mil, trezentos e vinte e dois cruzados
pelo Sr. 1~-secretário.
sidade da inclusão e da votaç_ão dessas autoriza.. e_~essentã e três-centavos).
É lida a seguinte
çõeslegislativas. OS EStadoS e 6s Municípios não
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
precisam dar-se a esse trabalho, porque não há
Redação final do Projeto de Decreto
extraordinária anteri.or.
nenhuma cobrança dos órgãos emprestadores
Legislativo n, 7, de 1986 (n9 99/85, na
Passa-se_ à votação do projeto, em turno único. sobre essa autorização legislativa, autorização do
Câmara dos Deputados).
Senado.
O Sr. João Lobo- P~ra_encaminhar a vota~
Sr. Presidente é apenas um reparo. O Estado
O Relator apresenta a redação final do projeto
Çào, Sr. Presiderite, peço a palavra,
do Piauí contratou recentemente, com o Banco
de Decreto Legislativo n'? 7, de 1986 (n9 99/85,
do Brasil um empréstimo, no prazo de 4 anQS,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
. O SR. PRESIDENJE (Humberto Lucena) sem autorização desta Casa e contratou emprésdo Acordo Internacional relativo ao Serviço de
Para encaminhar a votação, tem a palavra o nobre
timo da Caixa Econômica, do FAS, sem autoriRadiodifusão em Ondas Médias, firmado pelo
Senador João Lobo.
z8Çã0 deSta casa; os contratos já foraird~iós.
Brasil em 19 de dezembro-de 1981, por ocasião
O SR. JOÃO 1.;080 (PFL- PI. Para encami·
assinados e o dinheiro recebido.
da Conferência Administrativa Regional de Radionhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Então, Sr. Presidente, estamos votando matéria
difusão em Ondas Médias (Região 2), realizada
Presidente, Srs. Senadores:
inteiramente inútil e desnecessária.
no Rio de Janeiro.
Saia das Sessões, 23 de riovembro de 1987. ----Não_tenho absolutamente nada contra o Estado
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) de RondônJa, muito .menos a intenção de fazer
-João Calmon, Relator.
V. Ex- pediu a palavra pela ordem, mas não lewn~
obstrução ao seu pedido de empréstimO.
A!iEXOAO PARECER
tau nenhuma questão de ordem, de forma que
Sr. Presidente, este foi o tema, exatamente, das
não tenho nada a decidir.
Redação flnal do Projeto de Decreto minhas palavras na tarde de hoje. Penso estamos
COOcedó a palavra ao Senador Ronan Tito que
Legislativo n• 7, de 1986 (n• 99/85, na
sendo _sobrecarregados numa época onde nós,
Câmara dos Deputados).
Constituintes, estamos tão atarefados com vota- - ~ havia solicitado, para encaminhar a votação.
ções e com sessões.
Faço saber que o Congresso Nacionãl aprovou,
O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Para
Essas autorizações legislativas me parecem innos termos do art. 44, item I, da Consbluiçao,
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
teiramen~ desnecessârias e inócuas, porque os
e eu,
, Presidente do Senado Fe-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estados p_edem_ essa autorização se quiserem pederal, promulgo o seguinte
Em que pese o respeito que tenho pelo Senador
. dir: quando não querem, ficam fazendo esses conLobo, acho que ele está laborando num
DECRETO LEGfSLAil\iO
tra. tos_ com a_Caixa EconómiCa; com o Banco João
equívoco. O que temos que redinnar é quando
N'
, DE !987
do Brasil, de todas as modalidades e de todos
não se submete ao Senado o empréstimo, e não
Aprova o texto do Acordo Internacio- os modos sem pedir, sem ter a autorização do
colocar
qualquer obstáculo à aprovação de quan~
nal relativo ao Serviço de Radiodifusão Senado.
do se cumpre a lei nos seus trâmites legais, qual
Então, se os Estados, como acontece com o
em Ondas Médias, flnnado pelo Brasil
seja: qualquer empréstimo, qualquer endivida~
em 19dedezembrode 1981,porocasião meu Estado, o Piauí, _está contratando emprés- mento a nível de Município e de Estado tem que
timo
com
a
Caixa
Económica
e
com
o
Banco
da Conferênda Administrativa Regional
ser submetido e, por isso mesmo, neste momende Radlodtfusão em Ondas Médias (Re- do Brasil sem autorização do Senado, por que
to, está~se cumprindo a legislação.
os
outros
estão
submeten.do
os
seus
pecüdos
à
gião 2) reaHzada no Rio de Janeiro.
Aproveito a oportunidade do encaminhamento
aprovaç_ão desta Casa?
da votação, concito os Companheiros que votem
O CoDgresSO-NaCional decreta:
.
Penso, Sr. Presidente, que estamos votando
pela aprovação, ao mesmo tempo protestando
Art. }9 É aprovado o texto do Acordo Interna- rna_téria inteiramente desnecessária; V. ~ está
contra a publicaçáo no Diário OfldaJ de empréscional relativo ao Serviço de Radiodifusão em On- sobrecarregando a nossa Ordem do Dia num astimos feitos ao Estado do Piauí, sem passar pelo
das Médias, firmado pelo Brasil em 19 de dezem- sunto perfeitamente dispensável. Não tenho nada
Senado. Este, sim, é o meu protesto.
bro de 198f. por ocasião da Conferência Adrninis~ contra o Estado de Rondônia, o meu reparo é
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
trativa Regional de Radiodifusão em Ondas Mé- de ordem geral e apenas queria advertir V. Ex!
dias (Região 2), realizada no Rio de Janeiro.
O
Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente,
e esta CãSa que estamos despendendo esforços
Art. 29 O Governo Brasileiro, na execuçao do desnecessários.
peço a palavra para encaminhar.
Acordo previsto no artigo anterior, deverá obserO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a
var o Protocolo Fmal, as Resoluções de n<?S 1 a
-·_Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Ro6, bem como as Recomendações de nl"_ 1 a 3, palavra para encaminhar.
drigues, para encaminhar a votação.
aprovadas pela Conferência Administrativa RegioO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) nal de Radiodifusão, realizada no Rio de Janeiro.
O SR. CHAGAS RODRJG<JES (PMDB Antes de conceder a palavra ~ V. Ex!, gostaria
Art. 39 Este Decreto LegislatiVo entra em viPI. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente,
apenas de esclárecer ao nobre Senador João Lo-gor na data de sua publicaçáo.
Srs. Senadores:
bo que a Presidência não faz se não.cumprir o
extraordinária anterior.
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Não posso deixar de aplaudir o comportamento

da Mesa, que se limita a cumprir as exigências
legais.

_

_

Está em votação o Projeto de_R~~oluçâo

_n9

194, de 1987, que:

Autoriza o Goveriio do Estado de Rondônia
a contratar operação de crédito no valor de
Cz_$ 78.021322,63 (setenta e oitO milh®s,

vinte e um mil, trezentos e _vinte e dois cruza~
dos e sessenta e três centavos.)

· -

Como sempre, Sr. Presidente, estou dt,::: pleno
acordo com o projeto. Acho que todo e__qualquer
empréstimo a ser levantado _nesses moldes precisa observar os preceitos legais, e o Senado não

pode abrir mão desta sua competência.

_

Se algum Estado, cpmo mencionou o nobre
S1mador João Lobo, inclusive o nosso Estado,
levantou algum empréstimo irregularmente, se S.

EX"' trouxer aqui -

não ponho em dúvida _sua
honorabilidade - qualquer c_omprovação, a irre~
gularidade terá a minha condenação, e_ deverá
ser reparada com a maior brevidade possível.
Mas quero dizer que, se poJVentura houver equívoco ou algum erro, um não justifica o outro.
De modo que não podemos abrir mão desta nossa competência que decorre de preceito consti·
tuciona1.
Sr. Presidente, se re~h:nente es_sas irregulari·
dades estão- ocorrendo__ - eu ~s i_gnorõ_ inteíramente - , quero dizer a V. Ex' que ain® acontecem porque, lamentavelmente, continu~mos ern
regime presidencia1ista; por esta e por outras razões é_ que defenc;le.mos há m~s de 30 ãno.s de
implantação do parlamentarismo em nosso País.
De modo que votarei favoravelmente ao projeto
e aqui estou, Sr. Presidente, diante de fatos concretos, para condenar, venha de onde vier, qualquer medida tomada ao arrepio da lei. (Muito
bem!)

O Sr-. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para em::aminhar a vota~o.
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes, para encaminhar a votação.

a verClcidade dos fatos~ _aquj denunciados, _uma
vez que realmente eles não podem fazer tais empréstimos sem a_aq~~~ação do Senado _da República.
__ -Fica aqui_ o rne_u pedid~. Sr. PreSideDte.

O Sr-. Nelson Came:lro -Sr. Presidente, peço
a pa1avra para encaminhar.
- O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto ~.;,~a) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, par_a e_nc~inhar a votação.

_Novem.bro _de 1987

A P~s_idênda vai suspender a sessão por 10
minutos, e ~clonará as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores a Plenário.
- -. Está susPensa a sessâ6.
(Suspensa às 16 horas e 30 minutos, a s~sSão
é reaberta às 16 horas e 40 minutos)
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Luceno) reabe~.a se:ssão.
Diante da evidente (aJÍade qUOn.im, ficam adiadas todas as matérias em VOtação constantes da
pauta da presente sessão.
São os seguintes os Itens cuja votação é
adiada
.

Está

O SR. l'IELSOI'I CARI'IEIRO (PMDB - RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-6aor.) ~-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou de acordo com todas a~. Ponderações
aqui feitas sObre a necessidade de esses emprésPROJE:TO DE RESQl),IÇÃ.O
timos passarem por esta Cas_a, mas nãQ posso
N• 194, DE 1987
apoiar a proposta do nobre Senador João MeneVotação, em turno único, do Projeto de Resoluzes. Nem V. Ex•, riem a Mesa, nem a Casa são
çãon9194, de 1987 (apresentado pela Comissão
policias para andarem correndo os Estados, a
Economia__çoro_q conclusão de seu Parecer
fim de ~erificarem se fizeram ou-não empréstimos de
9
iiTe9ulares. O nobre Senador João Lobo poderá . n 19, de 1987), que autoriza o Governo do Estado
vir à tribuna do $_ena__do denunciar esses fatos de Rondônia a contratar operação de crédito no
78.021322,63 ú;etenta e oj(o mi·
em requerimentO à Mesa; o Plenário. aprova, ai, valor de
então, V. EX" toma~rá providências. O que não é lhões, vinte e um mil, trezentos e vinte e dois
passivei é a Mesa desta Casa ir de Rondônia ao cruzados e sessenta e três centavos).
Rio Grande do Sul para investigar se os emprés-7timos estão sendo feitos regular ou irregularmenPROJE:TO DE RESOLUÇÃO
te. Nem uma Comissão Parlamentar de Inquérito
N• 195, DE 1987
é capaz de fazer Lsio.
Votação,
em
turno
.único, do Projetp de ~esolu
--o Senador João Menezes quer dar uma dei"nóhstrâÇ"ãO d,a sua fid~lidade a um sistema_ de ção n 9 195, de 1987, que retifica a Resolução
119 38, de 1987, que autorizou a_ Prefeitllra Munifisca~zação permanente. Curiosamente S. Ex" é
defensor do presidencialismo, onde tudo isto po- cipal de Cànípo Mourão, Eslado do Paraná, a
contratar operação de crédito. no yalor de_ Cz~
de oCorrer [mpunemente.
sT. Prestaente, V.Ex' não deve tomar o conselho 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
dp nçbre Se[_1adpr .,João_ M-enezes, mas deve_ espe- mü cruzados}, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
rar que, no reglm_e_ parlãrTteri.tarista, que em breve
será implantado no Brasil, tais fatos não aconte-8çam mais. (Muito bem! Palmas.)
PROJETO DE LEI DA CÂl'IARA
N• 216, DE 1985
:<>J~R; -PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A ~r~sídênda OuViu atentamente a sugestão do
Senador João f1t;nezes, no exercício da Uderança
do PFL nesta Casa, e reconhece que o propósito
de S. Ex' é o de zelar pelo bom andamento dos
O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
trabalhos do Senado Federal e pelo rigoroso cumencaminhar a votação. sem revisão do orador.)
primento da Const:J.lWção e das leis.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Conto bem acentuou o Senador Nelson CarA Mesa tem toda a razão em incluir esseS_projetos na Ordem do Dia, como tein feito em relação -neiro, não temos como fazer essa gestão junto
a todos os Estados; i_nçl_usive o Senado aprovou --·ã Presidência da Caixa Econômica Federal, do
ponto de vista formal. Mas a Casa conhece a: deaté _empréstimos em dólares para o Estado de
núnda do senador João Lobo, que reputo grave.
São Paulo. E a Mesa, por lei, é obrigada a dar
S. ~. como Representante do Estado do Piauí,
andamento a esses projetas.
pOderá, inclusive, ao lado de outros representanFoi de toda a oportunidade a manifestação do
Senador João Lobo, porque os .fatos que S. Ex" . tes~dessa Unidade federada, provocar, se for o
traz ao coi"lhecimento da Caàa têm a malar rele- caso~-tihla açâo judicial para anular esses financiavância. E' li, no Pere!;lrOjka, de Mikhail ó:Orba- . ml::ntos, que -são absolutamente inconstitucionais
-e !legais. (Pausa.}
c:hev, uma declaração onde afuma qtie uma das
Passa-se à votaÇão da matéri~.
coisas que mais o atrapalham na União Soviética
ê a falta de sinceridadJ:, a falta de lisura nos diver- · -Em Votação o projeto, em turno único.
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram persos fatos ali ocorridos. E esse fato denunciado
mane-cer sentados. (Pausa.)
pelo Senador João Lobo é da maior importànda.
Aprovado.
Assim, Sr. Presidente, peço a V.Ex" e __ à_Mesa
-sobretudo porque já fti esSe requerimento de.
--O Sr-. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço
adiamento - baseado nas deçlarações_ do errlia verificação de quorum.
nente Senador João Lobo, que envie um oficio
ao Presidente do Banco do Brasil e ao Presidente
_ . O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Será feita a verffii:ação requerida.
da Caixa Econômica Federal, para que afinnem

C.<

DlsCJJSsão,. em turno. t.)nfco, do _Projeto de Lei
da Câmara n• 216, de 1985 (n' 2.929/83, riil Casa
de origem), que altera a redação da Lei n_9 6.251,
de 8 de outubr_o de 1975, que "institui nor:mas
gerais sobre desportos". (Dependendo da votação
do Requerimento nq 79, de 1987, de adiamento
da discussão.)
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Volta-se à lista de oradores,
Concedo a palavra ao nobre senador- Jamil
Haddad, como Ud(:r do PSB.
O SR. JAMJL HADDAD (PSB - RJ. Como
Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
A revista South, número de noveinbro deste
ano, publica um editorial
.o seguinte título:
"Paga demais, e paga novamente".
Sr; Presidente, tenho feito vários pronunciamentos nesta Casa e tenho, na Comissão da Dívida, dedarado reiteradamente que nada mais temos a pagar a respeito da chamada dívida externa
brasileira. No entanto, agora, o Conselho Monetário Nãdónal aCãba de tomar_ uma r~lução para transformar parte da dívida externa brasileira
-em contrato de risco. Mas o que eles vão transformar se não devemos nada? Quem diz isto não

oom
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sou apenas eu. E também editorial da revista
South, que passarei a ler, para ser transcrito nos
Anais desta Casa. O· titulo é nluito ~claro: "Pay
up and pay agaln" - "Paga demais e paga
novamente":
"Ei'n meio de tOda a conversa fiada sobre
conversão, negociações e rees_caJonamentQ

da dívida do T erceifo Mundo um pequeno
fato nao foi noticiado: a dívida já está plena-

mente paga."

Uma olhada no gráfico anexo que tenho aqui
para ser publicado ê disto evidência bastante.
"Em termos agregados, os empréstimos

tomados pelas nações em desenvolvimento
já foram pagos pelo menos duas vezes. Some-se a isso os pagamentos efetuados parã

taxa de juros; aplique-se taxa
razoável para os empréstimos, digamos 6%.

encontrar-se a

e se concluirá que o total de juros devidos
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ros, naquela época, quando fui pagá-los, estavam
em- 300 mil cruzeiros. E os bancos se recusam
a nos diter quais as taxas de juros que cobram;
fazem uma contagem misteriosa e secreta. Mesmo nos contratos registrados em cartório, os banCos brasileiros, bancos oficiais, como o Banco
do Brasil SA, mudam as taxas pactuadas, como
se _isso fosse possível. Penso que eles estáo aprendendo essa tática com o_s banqueiros internacionais e com a dívida externa do Brasil. V. Ex;\' vê
agora que todos os empréstimos que foram pactuados no tempo do cruzado, com juros fiXos
de 10%, 12%, 30% ao ano, serão mudados para
a correção plena, ou seja, para juros de 150%
ao ano. E ninguém estranha isso. Agüentamos
pacificamen_te essas imposições. como o Brasil
está agüentando essa contagem de juros e a f~a
de cumprimento dos juros contratados, pactuados dos empréstimos.
.
Não sei, Srs. Senadores, o que está ocorrendo.
Quando Fidel Castro, no ano passado, ainda em
maiO, disse que essa dívida era imoraJ, era impagável, que devia ser repudiada, todo mundo ficou
mais ou menos reparando, criticando o Fidel, que
-ele era um radical, um homE;!m de violências. Mas
não é, Sr. Presidente. Não podemos mesmo pa·
gar; pãíSeS em--desenvolvimento não têm a mínima condição de pagar essa dívida externa, não
só porque já foi paga dez vezes, cinco vezes, duas
vezes, conforme estão citando nesse editorial da
revista inglesa, porque sabemos que ocorre isso.
É uma coisa interessante, Sr. Presidente: como
denunciou, agora, a peristróika de Gorbachev, nos
países capitalistas, onde o capita1ismo é respei·
tado, onde os capitalistas dão um tratamento humano aos--seus~ funcionários, conseguem dar seguros sociais, seguros-desemprego, aumentar os
seus poderes aquisitivos, não colocam esse enfoque no tratamento para com os países do Segun·
do Mundo; eles não entendem isso. O capitalista,
reduzido à pessoa fisica, é capaz de dar um bom
tratamento, de dar seguro social, de dar assistência mécllca, de fazer, enfim, todas as comodidades, de atender às necessidades sodais do homem, seu funcionário. Entretanto, os grandes países Cãj)ttalistas não fazem o mesmo enfoque
quando tratam com seus clientes do Segundo
Mundo. Acham que têm obrigação de estrangular
e de matar as pequenas economias. Nobre Senador Jamil Haddad, Líder ilustre do PSB, solidarizo-me com V. EJc!'

aos credores também já foi pago." Contudo,
os pátses do Terceiro Mundo estão sendo
notificados de que sofrerão sevêfãS sançõe-s,
caso não paguem o que lhes é_ cobrado. _
Em 1980, o débito total desembolsado e
que faltava pagar _aos ·credores somava 429
bilhões e 600 milhões de dólares. Entre 1980
e 1986, as nações em desel}Volvimento pagaram 658 bilhões de d6lares entre principal
e juros. Isto significa que o to~_ pago por
estas nações foi de 53% a mais do que era
preciso pagar ém 1980. Estes pagamerltOs
efetuados, no entanto, não reduziram as dívidas do Tefc:eiro Mundo, que, pelo contrárío,
quase dobraram. A quantia devida por elas,
chegando à perturbadora soma de 775 bilhões de dólares em 1986, após os empres-tadores terem-se locupletado de todo o dinheiro pago pelos devedores, desde 1980.
A situação chegou a tal ponto porque os
credores jamais concordaram em estabelecer uma taxa fixa de juros em seus empréstimos e porque os devedores ficaram expostos à extravagância das flutuações da moeda
e das taxas de juros flutuantes, nos países
emprestadores. Os devedores jamais poderiam ca1cu1ar a quantidade de recursos que
teriam de pagar, ano após ano. Nenhum
agtota na História conseguiu jamais trabalhar
tão bem, para obter tais resultados. A carga
de inflação nos países credores foi transferida
para os devedores, que já sofriam sob os
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
termos extremamente desfavoráveis desse
João Lobo, eu sou um pobre médico, não conhenegócfo.
ço o C6cligo Penal, mas, pelo que sei, existe o
cririle de agiotagem - os advogados que estão
O Sr. João Lobo - Pennita~me V. EX um
aqui presentes podem confirmar- usura e, hoje,
aparte?
quem é o agiota é o próprio Governo, os estabeleO SR. JAMIL HADDAD ~Ouço V. Ex~ com
dmentos governamentais_, o_s___bancos-· oficiais e,
o maior prazer.
principalmente, os bancos privados, porque, no
O Sr. João Lobo - Senador Jamil Haddad,
Banco Central, não temos um elemento do Banco
V. EJr aborda assunto de crucial Importância para do Brasa; temos sempre Presidentes que representam a rede privada e vimos aqui o Sr. Fernão
este País, para todos nôs. Não sei porque ainda
Bracher, que é quem está negociando a dívida
nos causa esse espanto, quando V. EJc' repete
externa do Bn;I_Sil, declarar, para os membros da
os números da dívida externa. A contagem dos
bancos -é sempre assim. Nobre ~~dor Jamil _ Comissão da Dívida Externa que a política correta
Haddad, se V. Ex" tomar emprestado algum dié a elevação de juros, para evitar o consumismo.
nheiro de um banco, quando for pagá-lo, pagará
Sr. Presidente, são dessas coisas que eu, apesar
dez m1l vezes mais do que tomou: Lembro-me de ser médico, nao sou ignorante, não sou boçal
de um empréstimo que tomei de um banco, des- e não posso entender isso. Agora, o Conselho
ses bancos oficiais. a importância de 6 mil cruzei- Monetário dá não sei quantos b~hões à transbrasil.
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Agora, não pode mexer no salário, porque o salário .é causa de inflação e, se houver inflação, o
Fundo Monetário não vai permitir. Já chegaram
de novo, desembarcaram no nosso País os representantes do Fundo Monetário Internacional, já
começaram a fazer auditoria que nós da Comissão da Dívida Externa até hoje não conseguimos.
Requeri informações ao Banco Central sobre a
nossa dívida, sobre todos os contratos de 1970
a 1986 e até hoje nlío consegui esses dados e
a informação que nos dão é a de que o núinero
é muito grande e terá que ser feita através de
amostragem. Mas nem essa amostragem chegou
às nossas mãos. Está aí o ilustre Senador Leopoldo Peres, membro da Comissão, que sabe disso.
Srs. Senadores, vou continuar a ler este editorial
da revista South. Dizem eles:
"O que se tomou conhecido como reescalonamehto do débito foi um artificio, através
do qual, os bancos emprestariam dinheiro
aos devedores, para ajudá-los a pagar parte
.dos juros acumulados e das taxas crescentes
de empréstimos acrescidos ao principal.
Os países devedores tornaram-se agora
exportadores de capital para as nações credoras. Na América Latina, só no último quadriénio, a transferência de capital foi de mais
de 12.5 bilhões de dólares. A última proposta
do Secretário de Tesouro dos EUA, James
Baker, exposta em recente reunião do FMI
com o Banco Mundial, foi a de que aquele
banco criasse- facilidades para propordonar
fundos "às nações atingidas pelos choques
internacionais", Qual o maior choque que
Baker tinha em mente? AS alfãS repen"tlna.s
"e sustentadas das taxas e juros, nos países
industrializados".
Os canadenses fizeram uma abordagem
um pouco mais simpática do assunto. Eles
resolveram, em setembro último, num en~
contra de países de fala francesa, em Quebec, cancelar 91 milhões e 800 mil dólares
devidos por sete países africanos- francófonos. E, além disso, antes da conferência de
cúpula realizada em Vancouver, cancelaram
mais 103 milhões de dólares devidos por
Gana, Kênia, Nigéria, Suazilândia, Zâmbia e
Zimbabwe, Mas, façamos o exa.to registro da
_situação: mesmo no caso dos países de baixa
rffida. da África, os credores haviam tirado
deles não menos de 14 bilhões de dólares,
nos últimos seis anos, mas o totaJ da dívida
desses países tinha aumentado de 26 bilhões
e 300. milhões de dólares, em 1980, para
40 bilhões e 500 milhões de dólares em
!986.
__ Há dois anos, o professor Rudiger Dombusch escreveu que o FMI, estava "organizando os bancos num cartel de emprestadores, para assaltar os paises devedores numa fonna de assaJto classíco''. O resultado
desse assalto é agora claro: país após país
caíram em servidão perante os credores. É tempo de dizerem as nações em desenvoMmento um basta. Elas não devem dinhei·
ro nenhum, - quem está falando isso é a
revista South, não é o Senador Jamil Haddad, que está rouco de tanto se pronunciar
a este respeito nesta Casa e na Comfssão
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da Dívida Externa- seja no tocante ao capital originalmente tomado emprestado, seja
em relação ao custo dos juros, caJculado numa taxa fLXa razoável. Eles deviam exigir dos
credores que fizessem também a conta dos
lucros obtidos através dessas inescrupulosas
transações.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
irifrutifero. Continuaremos devendo, devendo, e
não chegaremos, jamais, a pagar os juros, porque
sobre os juros de hoje virão os juros de amanhã,
os de depois de amanhã, os juros de sempre.
E, nessa impossibilidade que V. Ex' acaba de demonstrar, a solução é continuar a não pagar.

O SR. JAMIL HADDÃD - Nobre Seriadõr
Nelson Carneiro, V. Ex', Parlamentar experiente, vivido, sabe, na realidade, que- não podemos pagar
essa dívida. Aliás, o falecido Presidente da Repú·
. blica, infelizmente, Tartcrecto Neves, em certo jmr
nunciamento, teve uma frase que se tomou famoa situação e persuadir seus diretores a tomasa: "Não podemos pagar a dívida com a miséria
rem uma posição nítida quanto ao pagamendo povo brasileiro. E a miséria vem aumentando
to da dívida. Dormbusch disse em 85: "A _gradativamente. Temos, hoje, os mais baixos salásolução do problema do d_éblto é politica,
rios mínimos da História de nosso País. No entannão económica". A situação política de hoje
to, quando se fala em aumentar sa1ário, não se
exige que os países credores e as instituições
pode aumentar, porque vai aumentar a inflação.
financeiras parem com a operação de sanVimos há poucos dias, o Conselho Monetário
gria dos devedores.
Nacional emprestar à Transbrasil e a mais três
empresas pii\r:adas em situaÇão falimentar mais
Sr. Presidente, tenho aqui uma tabela que, no
de cem bilhões de dólares...
fundo, mostra o verdadeiro assa,lto que ê feito
----=---~
pelos credores aos d~e_dores do 1el"(:elro Mundo
~-0 Sr•. Joio Menezes --Permite-me V. Ex!
e dos países e_rn de_s~nvolvimento. A quantidade
um__aparte!
tota1 paga aos credores, no período de 80 a 86,
foi de 658 bilhões de dólares.
- O SR. JAMIL HADDAD - ... e vamos abrir
Conclusões:
·-o capital. Não entendo mais onde temos que che1-As dividas for~m_c_ompletamente pagas.
gar. A solução, infelizmente, para aqueles que de2 - O total pago no perfodo 1980-86 excedeu fendem tanto a iniciativa privada, da qual não sou
o que era devido em 1980_em 53%
contra, é _que a inlciativa privada use os seus
3 -Apesar desses pesados pagamentos, a démeios, porque, na hora em que enfrenta certa
bito remanescente ê_quase o dobro do de 1980~
dificuJdade, socializamos a dívida. Aí é o Banco
4- Aos custos atuai_s~ çlivida não pode ser paga Central que vai lá e cobr~ o rombo, mas quem
nunca EJa aumentará incessantemente.
paga é toda a população brasileira. Nessa hora,
Esse é o editorial da_ revista South, número
nós do Partido Socialista Brasileiro, temos inúmede novembro ---;;orrente, trata~se, portanto, de coros companheiros- que têm o mesmo ponto de
mentário imparcial da revista, editada na Inglavista: a socialização da dívida.
terra.
Estamos cansados de ver, infelizmente, neste
O Sr. Nelson ~melro ---Concede-me V. País, determinados empresários que_ dizem: ''minha empresa vai muito mal e eu vou muito bem
EXi' urri. ·aparte?
obrigadO", porque vão lá, apanham dinheiro, apliOSR. JAMIL HADDAD- Com grande satiscam o capital, a empresa está muito mal, despede
fação, ouço o aparte do nobre Senador N_elson
empregado, despede operário, e na hora em que
Carneiro.
_ c:ons~QUêrti melhorar wn_ pouco, certa estabilidade, não, isso vai levar OPaís ã.os caos.
O Sr. Nelson Carneiro - V. ~ traz novos
dados para confirmar o que todos- sabemos. Só
O 81'. João Menezes - Permite V. ~ um
que agora os dados são realmente estarrecedores
aparte?
para nós que somos os ·devedores, pois continuaremos devendo, por mais que façamos por pagar.
O SR. JAMIL HADDAD - Com o maior
De modo que o melhor é não pagar, porque ou
prazer;·oixço V. &
podemos pagar ou, então, vamos continuar sangrando o País e continuar cada vez devendo mais.
9 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Cntão vamos aceitar a solução que eles nos impu- Eminente Senador, c:omunico- a V. Er que
serem. V. Ex• acaba de demon_strar que já paga~
já ultrapassou em 12 minutos o período do seu
mos mais do que recebemos e não só Q_ capital
pronunciamento.
-como os juros. Evidentemente que esta é uma
O SR. JAMIL HADDAD - Antes de mais
solução que nenhum de nós deseja. Desejaríamos
nada agradeço a V. Ex' a genfl1ez:a por ter permipagar todos os débitos, mas de onde n~o_se tem
tido que ultrapasse o tempo, mas pediria a V.
não se tira, O Brasil não tem recursos para saldar
EX permitisse rnais um aparte do nobre Uder
esta dívida. nem hoje nem no futuro. Não hâ Lotedo PFL, para que pudesse constar do meu proria Esportiva em ouro que dê dinheiro para pagar
nunciamento, o que muito me honraria.
essa divida. De modo que vamos continuar deven·
O Sr. João Menezes- Eminente Senador,
do, até que um dia eles compreendam que chequero- -protestar quanto à expressão quando V.
gou o instante de se ent,ender.cQm os países deveEx' diz ''pobre médico". Não, V. EX' é um rico
dores, e esse entendimento, como V. Ex' acentua
médico, porque é intelectualmente rico, um Caráe temos acentuado sempre, inclusive em reunião
ter muito rico ...
do Pari<)mento Latino-Americano, só pode ser um
O SR. JAMIL HADDAD - Muito obrigado
acordo político, um entendimento pó~tico. Fora
a V. Elo
disto a ida aos banqueiros e isso tudo resultará

Os adonistas e os depositantes_ desses
bancos, também se beneficiaram extremamente em tais operações.
Talvez o Presidente da Comissão Sul, Julius Nyerere, tenha tido tempo para examinar
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O Sr. João Menezes - V. ~ nunca será
um pobre médico. V. Ex< é uma grãnde figura
da República, do Parlamento brasileiro e fala num
assunto da maior importância atual. V. & vê a
dificuldade em que o PMDB se encontra, porque,
primeiro, era o Ministro Funaro, depois o Ministro
Bre_sser, tudo gente do PMDB. Primeír_o, não queliam que o Governo fosse lá ao FUndo Monetário
Internac:::ional: não pode ir porque vai haver uma
revolução. Lá está o PMDB indo ao Fundo Monetário. _O PMDB suspendia a moratória; não tem
moratória, não paga a mais ninguém. O PMDB
podia, ao menos, dizer assim: "devo e não nego,
pagarei quando puder". Mas essa história de dizer
que não paga, não dá! A situação está complicadíssima para o País e precisamos acabar com
esses arroubos, colocar o pé no chão e a cabeça
no lugar. Hoje, todos os países têJll_ que viver internacionalmente, todos os países tê.in que ter relacionamento uns com os outros. o_ que não é
possível é você dizer: ·~olha, me empresta 100
milhões de dólares, eu não vou te pagar mais
nada e me dá mafs 500 mi1hões de dólares".
Não dál Nii1guêm dá! Ninguem faz um negócio
desses! Agora, dentro da politica, dentro do sistema econômico, dentro do sistema social, temos
que encontrar um equilibrío. No mundo de hoje,
temos que encontrar soluçôes para fatos como
esses. O que não é possível é nos isolarmos. Se
nos isolarmos, vamos sofrer tudo que estamos
sofrendo até hoje, porque é coisa de menino, coisa de diretório ~studantil: "Não vai mais, amanhã,
não se paga"l Estamos na moratória, ninguém
vai ao Fundo Monetário lntemaclonal, porque é
ruim para teaOs. Então, vamos suspender a moratória, vamos acabar pagando. O Fundo Monetário
vai acabar vindo aqui, chegou ontemJ já é outra
missão. Então, vamos pehsar com a cabeça, va~
mos_ ter, realmente, um pouco de sensibilidade
e um pouco de coesão, e examinar esses assuntos
como eles merecem, com interesse nacional,
com interesse público e não cOm interesse partidário. Esse é um assunto da maior _gravidade.

O Sr. Nelson Carneiro (Fora do microfone.)
-Ainda bem_que V. EX' exclui o partidário.
O Sr. Joio Menezes - V. Ex~ faz bein em
abordar este assunto, que é terrível para nós, por·
que vemos as pessoas, já com arti.gos em jamais
e revistas, favoráveis ao capital de risco. Eu ja
vi aqui, em reVistas brasileiras, Deputados darem
entrl3'istas com fotografias e tudo favoráveis ao
capital de risco.
O SR. JAMIL HADDAD- QUe existe, existe.
V. EX' é a faVor do pagamento. Cada um diverge
no seu pensamento.

O Sr. João Menezes- Não posso nem dar
opinião, nobre Senador, porque não tenho ne~
nhum dado na mão. O que ouço é como V._ Ex'
diz, de ouvir dizer. Acho ·que prec:isamas, realmen~
te, caminhar por uma senda que represente a
realidade brasileira; as nossas necessidades, o
nosso condicionamento econômico, financeiro,
social. Isso é importante e essas coiSas só podeffi
ser resolvidas com pensamento certo, com o pé
no chão, procurando soluções, e_ não J:?ancando
menino teimoso, batendo o pé, dizendo que não
vai para a escola. Assim não dá Quero felicitar
V. Ex" e pedir desculpas por ter feito essa pequena
digressão. Se não a fizesse, não me sentiria bem.
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O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
João Menezes, veja V. Ex' que, num momento

em que votamos, nesta Casa, uma lei do soft
que não representa nada de mais, apenas uma

pequena garantia nossa, inclusive com várias
emendas do Senador Roberto Campos que, ago~
ra, achou estar razoável, os Estados Unidos decla~
ram retaliação em 75 produtos de exportação bra~
sHeira. Nós, para pagarmos essa divida brasileira

que - dizem - devemos - e não devemos
-tem que ser através de um superávit da balança
comercial de _cerca de 11 a 12 bilhões de dólares
anuais. E precisamos acabar com essa falácia
de que decretamos uma moratória; estávamos
falidos. A partir do momento em que tínhamos,
mensalmente, um bilhão e pouco de dólares de

superávit, na balança, e passamos a 100 milhões
de dólares. como poderíamos pagar? A pergunta
fica no ar.
José Américo, grande político, teve uma frase
que ficou célebre. Ele sabia onde estava o dinheiro. Até hoje, não sabemos. Infelizmente, ele faleceu e não nos deixou a chave do cofre, não mostrou onde estava e não sabemOs onde está o
dinheiro.
Não houve moratória. E este entendimento,
agora, que está sendo feito para o reinício do
pagamento _da dMda, de qu_e V.__~ falou, o Brasil
já entra com 500 milhões de dólares e os Bancos
credores, com um bilhão e pouco. Acham que
vão entrar com esse dinheiro porque nós somos
bonitinhoS? Porque sabem que cada vez mais vão
aumentar os juros e que não pagaremos o principal; eles sabem di.ss_o, estão pouco ligando, porque o principal já está em 114 bi1hôes de dólares.
Agora, s6 em juros da dívida, de 1970 a 1986,
captamos, no exterior, 200 bilhões de dólares,
em números redondos, e devolvemos 184 bi--.
lhões. de maneira...
O Sr. Chagas Rodrigues EX' um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD -
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Permite-me V.
Ouço O aparte

de V. Ele

O Sr. Chagas Rodrigues -Senador Jamil
Haddad, veja V. EX', será um aparte breve. Continuamos a discutir esses problemas: o aspecto
financeiro da dívida, a meu ver- e V. Ex' enfatizou
o aspecto - é_ sem maior importância, o problema da nossa dívida, que sabemos não existe, mas
sabemos que esse dinheiro saiu de lá. O que
a Nação precisa conhecer é quem ficou com a
comissão. Esses banqueiros internacionais mandavam dinheiro para um país cujo governo era
ilegítimo, porque não era democrático, não era
governo de presidente eleito pelo povo, era governo de parlamentares cassados. Então, vivíamos
num regime discricionário. Os banqueiros mandavam dinheiro para um país de governo ilegítimo. Pois bem, as fadlidades eram grandes, sabemos que essas coisas acontecem no plano internacional. Quem ficou com as comissóes? Onde
o dinheiro foi empregado? Pr"ecisamos ir buscar
esse_dinheiro, inclusive para devolver alguma coisa àqueles que nos mandaram. Mas a Nação não
pode, de modo algum, se sangrar mais ainda
para pagar dívidas que nem sabemos se realmente existem, se já foram pagas, se o dinheiro
chegou ou não. PartimoS do pressuP9sto de que
o País deve e precisa pagar. Eu não sei se o

País deve. Temos aqui uma Comissão de lnquérito.que, seg1,1ndo depoimentos, vem lutando com
grandes dificuldades. O Governo não tem, ao que
parece - e essa dívida vem de longe - maior
interesse em eJuddá-la. Não sei o que existe por
aí. O certo, meus nobres colegas, é que os banqueiros internacionais procedem dessa maneira,
e os banqueiros nacionais, do mesmo modo, por~
que, no primeiro semestre, os lucros dos Bancos,
no Brasil, foram, em média, bem superiores aos
lucros das nossas _empresas. De mo-do que devemqs, dentro de um espírito de mÓralização, saber
se o dinheiro chegou, quem ficou com ele, para
tom;mnos as providências devidas.
O SR. JAMIL HADDAD - Senador Chagas
Rodrigues. agradeço o aparte de V. Ex~. e, se o
Presidente me permitir...

O Sr. \lirgilio Távora- Vai permitir.
~o- SR.

JAMIL HADDAD - .... vejo que o
nobre Senador V~rgílio Távora é membro da Comissão da Dívida Externa,...

O Sr. VIrgílio Távora- Como V. Ex'!
O SR. JAMIL HADDAD- ... já declarei, aqui,
que ainda não _consegui a relaçáo de contratos
de aplicações feitas no País, e a infonnação que
tive_era de um número muito grande de contratos
e que estava sendo feita uma amostragem. Até
hoje, só recebi amostras grátis de remédio, porque amostra- grátiS da dívida externa, até hoje,
não chegou às minhas mãos. Não estou acusando ninguém da Comissão, mas até hoje não cheM
gou às minhas mãos nenhum dado para que eu
possa fazer uma análise de como foi aplicado
esse dinheiro da dívida externa, mesmo como
amostragem.

Concedo o aparte, com muita satisfação, a V.

Ele

- -

O Sr. VIrgílio Távora- Eminente S_enador,
nós estávamos OUVindo com toda a atenção o
discurso de V. EX' e, não fora a intervenção do
eminente representante do Piauí, Senador Chagãs
Rodrigues, não iríamos roubar a ocasião do Plená·
rio, aqui da Casa, de ouvir a sua bela exposição.
Queremos deixar bem constatada, a absoluta discordância com as palavra_s de S. Ex'", quando afirma, categoricamente, que esse dinheiro veio para
cá e ninguém sabe para onde foi. Sabe! Está
tudo registrado no Banco Central. O que nós estamos averiguando são condições e cláusulas - isto friamente, sem nenhuma paixão - de dlfe·
rentes contratos. Mélis uma vez porém, vamos repetir a esta Qtsa_~ e lamentamos o nosso colega
Ronan Tito -não estar presente - não sofremos
na nossa vida pública, até o dia de hoje, o apodo
dos preguiçosos; e temos trabalhado muito. Mas
errUnente Senador, só no Banco Central, aqui em
Brasilia - porque ainda existe uma parte desse
arquivo em São Paulo e outra no Rio de Janeiro,
de-l 970 para cá, que é o periodo que se procurou
levantar, quando começou a dívida a se avolumar
-,só aqui em Basília sào cerca de 102 mil certificados de registro de operações de contrato, em
mais de 700 Bancos, das mais diferentes origens.
Mais ainda: decidimo~ explicamos a V. & que
fsso é normal, pois não passa pela cabeça de
ninguém aqui que pudéssemos examinar 100 mil
contratos,J1ão há possibUidade material disso. Então, fazer a averiguaçio por amostragem. como?
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Procuremos eis maiores contratos, aCfUeles de
maior vulto, aqueles diversificados pelos_ diferentes Bancos de origem. A Comissão chegou a um

número -vamos concordar que 5% seja uma
amostragem razoável, aliás, fraca. Só 5% dava
uma pesquisa em cinco mil e cem contratos. Há
pouco, afirmamos aqui que temos só 2 assessores para esta tarefa. Então, não podem a essa
Comissão ser irrogados, absolutamente, desejos
outros que não aquele de procurar a verdade onde
eJa esteja. O que há e que temos que dizer, alto
e bom som, ê que o Senado está despreparado,
como ·o Congresso, em suporte log'r$tico e em
suporte de assessoria par~l"as funções que, constitucionalmente, lhe são cometidas. E, mais ainda,
para aquelas que lhe serão atribuídas quando da
votação da nova Constituição.
O Sr. João Lobo tarismo for implantado.

Quando o parlamen-

O Sr. Virgillo Távora- Então, não-me venham aqui dizer que é questão de presidencialismo ou de parlamentarismo, porque justamente
o nosso problema atual - não queremos saber
do passado- é que uma averiguação desta natureza não se pode fazer com palavras bonitas, s6
com- muito trabalho. Esta é uma homenagem
que rendo principalmente ao Senador Ronan rito,
que é o relator..adjunto. O relator principal é o
nosso colega Femando Henrique CardOso.
Quanto aO mérito dit questão percutida por V.
Ex.!', não temos a menor dúvida, sempre coficótdam"s que é um absurdo a divida que temos,
como absurda é toda e qualquer dívida que hoje
se toma no sistema bancário nacional ou internacional. Se não se paga, se "roda" porque não
podemos, e o resto depols discutimos. Mas, também, só nesse ponto estamos de acordo com
o Senador João Menezes. Não devemos bravatear
com antecedência, para depois recuar. Isso é que
não devemos fazer, pois nos desmoralizamos. É
muito melhor ficar quieto e dizer. "Não pago por·
que não posso, e está acabado".
O que vimos qaãndo fomos à América- precisamos dizer a V. Ex" - nessa ComissãO ã que
nos referimos foram- os ecos da passagem aiiterior do ex-Ministro Dilson F unaro, que deu, digamos assim, uma reprimenda em tudo quanto era
banqueiro, e não adiantou coisa alguma. Foi aPenas uma bravata. Vamo-nos, realmente, uniT em
torno de uma solução para o caso, boa ou má,
mas que represente o conjunto ou grinde pa"'"rte
do conjunto da opinião pública braslleira.
Sair daqui dizendo: "Vamos fazer isso ou aquiM
lo" é a mesma coisa que Um jogador de pôquer
dizer: ·'Tenho um four de: ases, já ganhei a parada". Pode ser que o antagonista tenha um roYaJ

sb'eet-flash.

O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidé"nie,
agradeço a deferência de V. Ex" na concess_ão
da dílação do prazo. E, para encerrar, quero apenas dizer que essa é uma revista inglesa conceituada, que mostra a agiotagem intemacionall
Sr. Presidente e ilustres Senadores, temos que
ter consciência dos índices de doenças ii1fecto-_
contagiosas, dos índices de mortalidade infantil,
do número de hansenianos e de tuberculosos
em nosso Pais, que vem crescendo assustadoramente._ Não tenhamos dúvida de que devemos
resolver definitivamerite - e, aí, me repOrto ao
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discurso do Senador Marcondes Gadelha hoje,
nesta Casa, referindo-se a um congresso latino-americano; os países latino-americanos declara~
ram a moratória conjunta de não pagar mais essa
divida, porque, se for feita urna análise profunda,
teremos que receber ao invés de continuar pagando juros escorchantes como estamos pagando.
Era esta a análise que queria fazer em cima
do artigo lúcido, claro e cristalino da Revista
South. (Muito bem!)
DURANTE O DISCURSO DO SR. JAMIL
HADDAD. O SR. HUMBERTO LUCENA DEJ»1 A CADEIRA DA PREs/DÊ/'ICIA OOE É
OCUPADA PELO SR. FRANCISCO RO·
LLEMBERG

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A situação da suinocultura brasileira, no quadro
geral da crise económica por qUe passa nosso
País, toma contornos cada vez mais graves.
Fruto dos investimentos realizados em 1985
e 1986, a pr-odução de suínos no Brasil deverá
situar-se, neste ano, em tomo de 18 milhões de
cabeças. Deste total, meu Estado, Santa Catarina,
participará com uma produção de 5 milhões de
cabeças.
Favorecida pelos problemas de abastecimento
de carne bovina ocorridos na vigência do Plano
Cruzado, a suinocultura cresceu, em produção
e investimento, graças à demanda crescente.
O ano de 1987, entretanto, traria surpresas desagradáveis aos suinocultores que, confiantes no
crescimento e no desenvolvimento do País, investiram capital e trabalho para produzir allmentos
para a população brasileira.
No início deste ano, a importação de 77.800
toneladas de carcaças, somadas ao incremento
da produção nacional, provocou o surgimento
do excesso de oferta.
Sofrendo os efeitos do achatamento sa1arial
que vem se agravando desde 1986, o mercado
consumidor retraiu-se, piorando as condições do
setor.
Já em janeiro de 1987, segundo estudos da
Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, órgão Ugado ao Mirústério da Agricultura e de renomada competência, os preços
pagos pelo suíno vivo já não eram suficientes
para cobrir os custos de produção.
Essa situação _caótica prosseguiu pelo ano todo, refletindo-se no incremento crescente, bimestre a trimestre, dos abates de criadeiras pelos produtores.
Estima-se que os produtores catarinense:S já
desativaram, enviando para o abate, 50.000 matrizes, o que representa 650.000 suínos a menos
na produção de 1988 ... Os reflexos sócio-económico dessa situação, principalmente para o Estado de Santa Catarina, não são difíceis de mensurar-se.
Hoje, na região oeste de nosso Estado, há cerca
de 60.000 famiJias que, trabalhando em pequenas
propriedades, têm na suinocultura a sua fonte
de sobrevivência. Sem a proteção governamental
_que merecem, a grande maioria dessas famílias
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caminha para a falência, e irá incorporar-se, certamente, às legiões de sem-terras que existem no

Estado.
Por absoluta falta de condições financeiras, essas famíJias já se estão desagregando, e o êxodo
rural, principalmente dos mais jovens, cujos braços fazem falta à faina familiar diária, toma ainda
mai_s difidl a recuperação.
Urge que o Governo Federal tome as medidas
adequadas ao amparo desses brasileiros que teimam em traba1har e produzir, mas encontram
cada vez ma!s dificuldades para fazê-lo.
Há dois pontos em que o Governo deve atuar,
para que os pequenos proprietários suinocuhores
de Santa Catãrina e das demais regiões produtoras do Brasil não sejam obrigados a desfazerem-se do pouco que têm para saldar sua dívidas:
o preço mínimo do suíno e o preço dos insumos
em geral.
Com relação ao preço mínimo, ele tem de ser
compatível com os custos de produção. Segundo
a Embrapa, em estimativa corroborada pelos produtores,_ os custos de produção atuais estão em
tomo de Cz$ 50,00 por quilo de suíno vivo.
Quanto aos insumos, além da questão de seu
preço, que, a continuar em alta, frustrará qualquer
expectativa de lucro da atividade suinícola, há o
problema de garantia de abastecimento, em especial do milho e do farelo de soja, sem a qual
a atividade se inviabilizará.
Neste particular, a Associação Catarinense de
Criadores de Suínos estima serem necessários,
até a próxima safra (abril/88), 240.000 toneladas
de milho, para venda direta aos suinocultores,
além de um possível contingenciamento das exportações de farelo de soja, para garantir o mercado interno que eles representam.
Sensível às dificuldades que o setor enfrenta,
o Governador do Estado de Santa Catarina, Dr.
Pedro Ivo Campos, dirigiu telex ao Ministro da
Agricultura, Dr.lris Rezende, solicitando seu apoio
à ad'?_ção das medidas necessárias à solução dos
problemas.
Solidário com a sofridã. classe suinocultora ca·
tarinense e de outras regiões do País, renovo esse
apelo ao Ministro da Agricultura e ao Governo
Federal, para que adotem imediatamente as medidas indispensáveis que viabilizem a continuidad~ dess~ iffipgrtantíssimo setor econômico para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Con-cedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides.

..iiii..'

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

Instala-se, amanhã, na Capital de meu Estado,
o Encorltro Regional sobre Cotonicultura Irrigada
do Nordeste, promovido sob os auspícios do Dlárlo do Nordeste e Associação dos Maquinistas
de Algodão, além do patrocínio do DNOCS, destinado a discutir amplamente as questões relacionadas com um dos produtos básicos da economia regional.
Com a presença do Governador Tasso Jereissatl e dos Ministros lris Rezende, João Alves-Fdho
e Vicente Fialho, o conclave reunirá parlamen-

tares, técnicos, empresários e estudiosos das
questões ligadas à cotonicultura, além de proprietários rurais que desejam obter do Governo Central uma ação proficiente que assegure melhor
apoio às suas atividades, até_ aqui sensivelmente
desestimuladas, apesar da inestimável contribui·
ção que os vários tipos - herbáceo, arbóreo e
moc6 - ofereCem ao cresdniento econômico
do País.
Juntamente com o Dr. Humberto Mendonça,
Presidente da Af.t\ANE, estive, recentemente, com
o Ministro interino da Agricuhura, Senador Lázaro
Barboza, convidando-o para o magno evento e
encarecendo a sua e a presença do titular da
Pasta nas várias etapas da importante promoção
a ter lugar em Fortaleza, nos salões do Ponta
Mar Hotel.
O programa a ser cumprido, a partir de -hoje,
é o seguinte:
Programa

Dia 23-11-87 -Segunda-Feira
Das 09:00 às 17:00h - Inscrição e credenciamento
Local; Ponta Mar Hotel
OBS: Tadas as ativi_dades, com exceção da
visita, técnica serão realizadãs no Ponta l'4ar
Hotel.
Dia 24-11-87 -Terça-Feira
08:30h - Soleni(iade de abertura~ Com as
presenças dos Excelentissimos Senhores Mi-ri!Stro do Interior, do Governador do Estado
do Ceará e do Diretor-Geral do DNOCS.
09:30h - 1~ Painel -Tema: O Bicudo do
AlgodoeirÕ em São PaUlo
10:45h - 2 9 Painel - Tem a: D Bicudo do
Algodoeiro no NÕrdeste
12:00h -Intervalo para o almoçO (livre)
14:30h- 3• Painel-Tema: Relato de Experiência de CotoniCultores do Nordeste 15:45h
-lntervalo para café
16:00h -49 Painel- Tema: Pesquisas Entomológicas Visando à COnvivência com o Bicudo no AJgodoeiro no Nordeste
Dia 25-11-87-- Quarta-Feira
0~;30h- ?_<t Painel-Tema: Aspectos T écni~
cos da Estratégia de Convivência com o Bicudo do AJgodoeiro no Nordeste
a) -DefiniçãO de Áreas e Cuitivares
b) Manejo Cultural
c) Manejo Integrado de Pragas
12:00h- Intervalo para almoço (livre)
14:00h- 69 Painel- Tetnã: Relato de Experiência de Maquinistas e Empresários da Indústria Têxti1 do Nordeste
15:30h- 7'~ Painel- Tema: Crédito Rural
e Cõmerdalizaçã.o
16: 15h -Intervalo para cafezinho
16:30h- & Painel- Tema: Política de Modernização do Parque Industrial
Dia 26-11-87- Quinta-Feira
08:30h- 91' Painel- Tema: A Irrigação como Suporte à Produção Algodoeira
10:00h -1Q9 Painel- Tema: A Experiência
dos Estados Nordestinos para o Cultivo do
Algodão em Convivência com o Bicudo
Participantes: Secretarias de Agrlcu1tura dos
Estados Nordestinos
Presidente: Ministro da Agricultura -12:00h
-Intervalo para almoço (livre)
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14:30h- Prosseguimento do relato _e discussão das experiêncfas doS Estados NordestinoS, a cargo de cada Secretário de Agri-

cultura.
17:00h- Solenidade de encerramento com
a presença do Exteleritíssimo SenhOr Ministro da lnigação. _

18:31Jh- COquetel
Dia 27-11-87- Sélda-Feira
Visita técnica a6 Vaie do Açu, com saída às
5 horas e retomo á 15 horas - Opdonal
e número de vagas limitado."
Sr. PreSídente:
Reconhecendo a relevância do cometimento

e os. nobres propósitos que inspiraram os seus
promotores, estou absolutamente _convicto de
que "o Encontro _s.obre Çotoniculiura Irrigada do
Nordeste" fixará novas diretrizes à política algo-

doeira, wlendo como inestimável colaboração
aos setores governamentais _competentes.
Ao fmai do conclave, as suas conclusões serão
enviadas ao Presidente José Samey, de quem se
espera um posicionamento ainda mais identifi~
cada com o desenvolvimento da região nordes·
tina.
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lue<>oa)Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival

Baptista.
O SR. L<XIRIVAL BAPTISTA (PFL - SE.
Pronuncia O segUinte discurso.)- Sr. Presidente
e Si's. senadores: O Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, José Hugo Castelo Branco, submeteu à aprovação do eminente Presidente José Sarney, uma
proposta inovadora e concreta, visando revigorar,
forta]ecer e acelerar o processo_ de desenvolvi~
menta das Regiões Norte/Nordeste, além de simultaneamente corrigir e atenuar as graves ten~
ciências de deterioração das nossas contas exter-

nas.
Refiro-me às providências consubstanciadas
no projeto de Decreto que autoriza a criação de
Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs},
sob regime aduaneiro especial - ou seja, áreas
de_ livre comérdo, espé"tlalmente delimitadas e
localizadas, de início, em São Luis, Fórtãleza e
Recife, cujas condições sãO extremamente favorá~
veis à instalação de empresas vinculadas à produção de bens destinados à exportação.
Produzir cada vez mais e incrementar as exportações são, incontestavelmente, fmperativos essenciais ao desenvoJvimento global do País e_ à
própria segurança nacional, em face das oscilações e impactos de uma ameaçadora conjuntura
inflacionária economicamente, pré-recessiva e
politicamente turbulenta, conforme se verifica
atua1mente, no cenário mundiaL
Bastaria mencioli.ar as perdas dO poder aquisiM
tivo das populações, as flutuações e crescente
desvalorização das moedas, a exacerbação _do
protecionismo adotado pelos países mais desen·
voJvidos, o avultamento dos preços das matérias·
primas e produtos que sustentam a precária sub·
sistência do Terceiro Mundo - em síntese, o
sombrio panorama da atual conjuntura internacional, no concernente ao inte(cambio comercial
caracterizado pelas retaliações e conflitos de inte-
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resses, como ocorre, no momento, até mesmo
_entre nações _tradicionalmente aJi~das e amigas.
O piõjéto de iÍlstalação das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs), resultou de estudos
SériOs e~xaliSt~vos, promovidos pelo ilustr~ Minjs..
~~~_sé_ Hugo Ca~elo ~ranco.
Ele foi concebidO com a finalidad~ de captar
novos investimentos, notadamente oriundos do
-exterior, que sem traumatizar ou perturbar a normalidade das receitas tributárias, possibilitasse,
ao c-ontrário, melhorar as condições do nosso
balanço de pagam_~t_ntos, g_erar uma quantidade
substancial de novos emprego_s, e promover a
incOrpora-ção de novas tecnologias e, conseqüen- ·
temente, estimul~rp ~ymento da produtividade.
A$ _ZPE muito contribuirão para redução dos
deSéqullíbrios existentes na distribuição regional
de renda e das _atívidades económicas em geral.
Elas contribuirão, quando na plenitude do seu
fundonamento, para atenuar, e a longo prazo,
erradicar as enormes disparidades inter-regionais
de renda, trábalho e prOdução, que ameaçam desequilibrar e destruir a Federação.
-1\Iém disso, as Zonas deProcessamento de Exp-ortà"Çâo· (ZPE} constituem, segundo asseverou
-o Ministro José Hugo Castelo Branco,·~... unlme·
-canismo de política económica largamente utiliza~
do no mundo inteiro, pelos mais diferentes países
_:_deSenvolvidos_ ou _em ~esenvolvirnento, Cª-pita~
listas ou Socialistas,- para assegurar a liberdade
indispensável e estimular as transações com o
e~~iqr 1 ao.mesmo.tempo em que preserva os
COf1tn:;:~!es e restrições prevalt;:scentes no mercado
doméstico, ditados pelas mais variadas razões.
-~-ZPE não são, port?J:nto, como acreditam al_guns, Uf!l __fenôniend típico do Sudeste Asíático.
Levantamentos recentes indicam a existência de
cerca de 485 áreas de livre cOmércio em 85 paí·
ses, dos quais aproximadamente 150 estão locali"
zadas nos Estados Unidos da América··.
Qado$_do SéJnco Mundial- esclareceu, ainda,
o Ministro da I[ldústria e do Comércio na exposição -de motivos encaminhando o projeto de criação das i:P.E~ - revelam que estas áreas estão
gerando, atualmente, mais de um milhão de empregos diretos e são responsáveis por cerca de
15%_dó Comércio mundial.
-M,a-S, em virtude das características inovadoras
e_~~ h~_ti..iral compl~dade do assunto, surgiram,
na imprensa, críticas apressadas e levianas contra
a proposta de criação das ZPE nas regiões NOrte/
No_rdeste do País..
AS alegaçõeS até agora fOrmuladas a respeito
rev~_lam compl~to _desconhecimento do assunto,
e, sobretudo, o monótono e melancólico ressentiM
mente contra q-Uaisquer iniciativas -de envergadura_promovídas pelo Gqyemo Federal, p01ven~
tura- destinadas à aceleração do processo de desenvolvimento das Regiões Norte/Nordeste, cujas
PefSpectivas sócio-ecoilômicas e culturais se _encontram ameaçadas pelos fatores negativos da
deterioração e da estagnação, em virtude da absoluta carência de investimentos geradores _de_riqueza, e de decisões políticas voltadas para realização
dos grandes empreendimentos, obras e serviços
que aquelas regiôes estão necessitando.
5:à9 __e~~s 8$ razões que me levam a requerer
a incorporação ao texto deste conciso pronunciamento, dos documentos anexos, relativos à propos_ta de criação das ZPE, constituídos "pelo pro-
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jéfcYde dEiCfeto e respectiva Exposição de Motivos,
convencido de que, as informações neles contidas
cotribuirão para elucidar as críticas prematuras
~-divulgar os a$pectos positivos, altamente patrióticos e inovadores, da proposta do Ministro José
Hugo Castelo Branco, a quem felicito pela oportuii.:i, realista e corajosa proposta de criação das
ZPE.
Finalizando, cumpro o dever de enaltecer, igual~
mente, o Presidente José Samey, cujo decisivo
apoio contribuirá para concretizar essa magnífica
iniciativa que pode ser, desde já, considerada co.
mo das maiores e mais decisivas do seu governo,
em beneficio de toda a Nação brasileira.

DOCUMENtO$ A
DOR

OOE SE REFERE o OR4-

PROPOSTA PE CRIAÇÃO DAS ZPE

Tenho a satisfação de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto
de Decreto-lei, que _cria as Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), sob regime aduaneiro especial, define as condições para instalação
de empresas nestas Zonas e institui as normas
de seu funcionamento. As ZPE são áreas de livre
comércio, especialmente deJimitadas, para o fm
específico de instalação de empresas voltadas para a produção de bens destinados à exportação,
Joca1izadas no Norte/Nordeste do País.
Fundamentalmente, o regime proposto concede franquia cambial e estabelece tratamentos
administrativo e fiSCal aplicáveis aos investimentos e às tra"Osações comerciais e fmanceiras realizados pelas empresas localizadas nessas áreas.
Residem na maior flexibilidade cambial e na simplificação administrativa as principais inovações
contidas no projeto. No que concerne ao tratamento fiscal introduzido, não há quaisquer alterações em relação aos incentivos já disponíveis para
a exportação, nao gerando, portanto, impacto sobre a receita tributária. Este conjunto de medidas
foi concebido para criar um clima mais propído
a novos investimentos, especialmente o estrangeiro, e é essencial, em face da competição internaclonal, para viabilizar as ZPE enquanto instrumeritó de política económica. Uma vez implantadas, estas Zonas deverão contribuir, de forma
significativa, para o fortalecimento do balanço de
pagamentos, aumentar o nível de empregos, promover a difusão tecnológica e reduzir os desequihbrios existentes na distribuição regional da renda
e_ da atividade económica.
A criação deste regime especial toma-se partiM
cuiarmente oportuna diante da imperiosa necessidade de se reverter a preocupante queda dos
investimentos que se vem observando atualmente
na economia brasileira, sobretudo naqueles de
origem externa, e que poderá comprometer seriamente a meta de crescimento anual de 6 a 7
por cento do Produto Nadona1 Bruto, fixada no
Plano de Controle Macroeconótnico do Governo.
Convém asSiriaiar, a propósito, que as ZPE são
inteiramente coerentes com este Plano, uma vez
que promovem, num contexto localizado, a maior
liberalização da política Comercial prevista naquele documento, pará toda a economia.
As ZPE <.onstituem um mecanismo de política
econômica largamente utilizado no mundo inteiro, pelos mais diferentes países - desenvoJvidos
ou em desenvolvímento, capitalistas ou socialistas
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-para assegurar a liberdade indispensãvel para
estimular as transações com o exterior, aq mesmo
tempo em que preserva os controles e restrições
prevalecentes no mercado domésti_ço, ditados pew

las mais variadas razões. As ZPE não são, portanto, como acreditam alguns, um fenômeno típico
do sudeste Asiático.
Levantamentos re<:entes indicam a existência

de cerca de 485 áreas de livre comércio em 85
países, das quais aproximadamente 150 estão localizadas nos Estados {Jnidos da América. DadOs

do Banco Mundial revelam que, atua1mente, estas

áreas geram mais de um milhão de empregos
diretos e são responsáveis por cerca de 15 por
cento do comércio mundial._Aiéoo_d.i§~. diversas
avaliações da relação cu_sto!beneficio, nos mais

diversos países, têm apresentado resultados plenamente satisfatórios.
Deve-se ressaltar, entretanto, que nem todas
as tentativas de implantação de ZPE em países
em desenvolvimento apresentaram resultados
positivos. E isto ocorreu. _fwldamenta1mente, em
decorrência da insuficiência de vantagens locaclonais e/ou da ina,dequaç:ão dos incentivos concedidos, o que nos cab_e_ evitar.
O prOjeto de zpE ·que sül:imeto·ã-ãj5redaç:ão
de Vossa Excelência foi, evidentemente, inspirado
na experiência intemaciotiãl ~:elevante, mas guarda estrita coerência com as__e_aracterísticas e peculiaridades de nossa economia.
Os incentivos a séreni concedidos foram definidos de forma a complementar aS .;antagens naturais do País, como fatores de atração, mas sem
perder de vista o fato de. que, em última instância,
estamos concorrendo c:om outros países também
interessados em atrair investimentos do exterior
e que, portanto, precisamos s~r competitivos.
Destaco, a seguir, as principais características do
regime ora proposto.
Os Poderes Executivos estaduais e/ou, municipais poderão propor ao Ministério da Indústria
e do Comérc:io a cria_ção _de Zonas de Proçessamento de Exportação em áreas de suas respectivas jurisdições.
As propostas serão analisadas pelo MIC e pelo
Ministério do Interior que, conjuntamente, submeterão parecer conclusivo ao Presidente da República.
Na análise deverão ser levados em conta os
objetivos da política índustrial, inclusive o da descentralização da atiVidade econômlca e, também,
a disponibilidade de uma infra-estrutura básica
nas áreas a serem esc::olhid~s. Com isso, não somente estarão sendo asseQuradas melhores condições de êxito para estas Zonas, como também
minimizando os normalmente e_fevados custos de
instalação. Conforme mencionado, boa parte dos
fracassos de iniciativas similares em países em
desenvolvimento se develJ à preocupação exdusiva com a criação de pólos de desenvolvimento
industrial em áreas que não reuniam condições
locacionaiS rriínimas de funcionamento.
A experiência internacional mostra que, _além
do aspecto locacional, o sucesso das ZPEs depende çriticamente da manutenção, nestas áreas, de
um clima de liberdade econômica, onde predominam as regras e os mecanismos de mercado.
Assim, é imprescindível que. se reduzam oS controles administrativos, que deverão restringir-se
ao mínimo necessário para assegurar"o funciona-
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mento das ZPEs de conformidade com os objetirão sujeitas não só a todas 21$ norroas adminisvos que inspiraram a sua criaç!o.lsto será consetrativas e tarifárias atualmente aplicáveis às impor_gt,rldo, basicamente, com-a fiXação de um _con- - _tações, m.as també~ a limites m~_mos de interjunto de critérios a_seref!l preenchidos pelas emnação, conforme exposto mais adiante.
presas Que vierem a se instalar !las ZPEs. A condiC:om a fmalidade de aumentar os efeitó_s positição básica para a implantação de empresas nas
vos.sabre o parque produtivo doméstico, as beneZPEs é a prévia aprovação de projeto onde sejam
fícios do regime drawback foram estendidos às
detalhados os dados relativos ao empreendimentransações entre as empresas nacionais e aquelas
~o. Para cada projeto será fixado um coeficiente
instaladas nas ZPE. Adicionalmente, permitiu-se
de valor adicionado nacional a ser agregado aos
que estas últhnas enviem produtos para industria~
produtos exportáveis- ou seja, a soma dos pagalização e/ou beneficiamento em firmas loc!!!lizadas
mentos relativos a equipamentos, insumos, mãofora das ZPE, desde que os produtos retomem
de-obra e outros Itens adquiridos no mercado
à empresa remetente para posterior venda nodoméstico ...;..., que não poderá ser inferior aos
mercado externo.
rúvels estipulados em regulamento. Este coefiA essência das ZPE é a i;ltração do capital es-ciente âe va1or _adiciona.do n~cional será o printrangeiro que de outra forma não ingressaria no
cipal instrumento para a formulação de política
Pafs, caso em que se teria criado um mecanismo
redundante e desnecessário. Na hipótese de sopara cada ZPE, além de determinar o ganho de
divisas a ser auferido com este regime especial,
mente empresas nacionais vierem a se instalar
ne5tas zonas, apenas se estaria realocando o inna medida em que todas as compras internas
ve_stimento dentro do País,- sem awnen~r seu voserão feitas, obrigatoriamente, com a conversao
de moeda forte junto ao Banco Central do Brasi_l.
lume gÍobal, e, wssivelrnente, tomando-o menos
efidenté. A únicã justificativa, no caso, seria a de
Outro ingrediente básico para assegurar o êxito
promover .a redução de disparidades regionais
das lPEs no BrasH é a eliminação do risco cambiaJ
da "disbibuiçã.o da atividade industria], Entretanto,
gera_do pelo comportamento _das contas externas
para manter a neéessária éqOidade de tratamento,
do País, especialmente em um momento em que
a economia enfrenta problemas estruturais de ó -decreto-lei não apenas garante às empresas
'nãcionals ó a.cess_o às ZPE~ çoma .lhes asseguram
ajustamento destas contas.
as mesmas condições existentes para os investiEste é um motivo adidonal para que a franquía
mentos brasileiros no exterior. De qualquer forma,
ca-mbial prevista no decreto-lei constitua um meo decreto-lei veda o acesso das empresas localicanismo absolutamente essencial para a viabilizadas nas ZPE, nacionais ou estrangeiras, aos
dade destas Zonas. De uma fonna sucinta, este
mercados de capitais e de crédito doméstico, a
mecanismo consiste na livre disponíbilidade, pàr
fim de que o regime proposto implique o aumento
parte das empresas localizadas nas ZPEs, das divilíquido da poupança e do investimento, e não
sas geradas por suas exportações. Em contra- apenas na substituição do investimento no resto
partida, o Banco Central do Brasil não fornecerá
do País pelo investimento nas ZPE.
Cobertura cambial para as suas importações. ConDado o caráter de exceção do regime proposto,
forme mencionado, o ganho do Pais em tennos
o decreto-lei prevê penalidades rigorosas para as
de divisas fOrtes fica garantido pela obrigatorieempresas que violarem as regras estabelecidas,
dade de conversão dessas moedas, junto ao Banespecialmente no caso de contrabanda para o
co Central do Brasil, para a obtenção dos cruzados
mercado doméstico, quando poderá ocorrer o
necessários pai-a fazer frente aos pagamentos incancelamento da autorização para funclonamencluídos no valor adicionado nacional.
tonaZPE. _ ___
-Além da franquía cambial e da isenção_ de imComo instnJmento de liberalização comercial,
postos federais, as importações reaJizadas pelas
as lPE constituem um caso particular de um meempresas localizadas nas ZPE estarão isentas dos
canismo mais geral, as zonas de livre comércio,
procedimentos usuais de i_mportação, inclusive
onde são permitidas não só" as atividades de fabrino que diz respeito às restrições não-tarifárias,
cação mas também outras, tais como montagem
tais como o exame de -lõimilaridade na_ aquisição
e embalagem, onde costuma ser menor o conteúde máquinas e equipamentos e as exigências addo de valor adicionado nacional. A maior prefeministrativas por parte dos órgãos envolvidos no
rência, observada entre os países em desenvolcomércio exterior. Por razões facilmente comvimento, pelas ZPE, se deve precisamente ao depreensíveis, não 'serão permitidas nas ZPE a prosejo de maximizar o emprego de fatores domésdução de armas e explosivos, a importação de
ticos e a geração de diVisas, de uma fonna compapetróleo e a exportação de produtos para países
tível _com a preservação da estrutura de proteção
que imponham, ao Brasil, regime de cota para
concedida à indústria doméstica. É, portanto, da
es~es mesmos produtos. Cabe ressaltar, ainda,
própria lÓgica desse mecanismo, o desejo de maque o regime de ZPE não exclui a observância
ximizar o valor adicionado nacional e, simultaneada legislação em vigor, em tudo que não for ~li
mente, limitar o acesso ao mercado interno. A
citamente excepdonado neste decreto-lei, incluopção, aqui, foi vincular estes dois aspectos, usansive no que concerne à ftScal@ção pelos órgfros
do-se a último para estimular o primeiro, ou seja,
as empresas poderão colocar uma parcela de sua
cbffiperemes, sobretudo com relação às lei~ traprodução no mercado doméstico,· dependendo
balhistas.
As transações entre as empresas localizadas
do conteúdo de valor adicionado nacional que
nas zpE e o mercado interno serão tratadas como
<;fgregarem às suas exportações. Naturalmente,
opei"ações de comércio exterior, Assim, ficam gaconforme_ mencionado, estas v-endas estarão surantidos às vendas do _me.r.çado interno, para as
jeitas a todas as normas vigentes quanto ao conempresas lá iristaladas, todos os incentivos existrole de importações.
tentes para as exportações. Por outro lado, as
As. autorizações para instalação e funcionamenvelldiis das ZPE pará ·a h'leÍ'cado doméstico estatO nas lPE, sob o regime instituído por este decre-
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to-le~

serão concedidas pelo pr.azo de 10 (dez)

anos, e poderão ser automaticamente renovadas

por igual período de tempo enas-mesniaS-condi-

ç:ões, desde que a empresa assuma corhpr'olllísso
formal de continuar atendendo a todos os objeti-

vos aprovados no projeto original A isenção do
imposto de renda, entretanto, apenas será esten-:..
dida por este novo período, se a empresa incrementar substancialmente o valor adicionado nacional.
Com relação especificamente ao setorde infor-

mática o decreto-lei estabelece que somente poderão se instalar nas ZPE, as empresas que Observarem o disposto nos artigos 24 a 29 ·da Lei n_o

7.232, de 29 de outubro_ de 1984.
O decreto-lei prevê, ainda, que o Poder Executivo baixará ato" criando facilidades para a admis-

são, no Território Nacional, de não_:-residentes_ e_
seus familiares, que venham prestar serviços em
empresas loc::a1izadas nas ZPE. TrataMse de uma
medida de fundamental importância para permitir
a mobilidade_ de investidores e trabalhadores estrangeiros, que é um requisitO essencial para atrair
determinados investimentos.
Ficam atribuídas ao Ministério da Indústria e
do Comércio as competências regulatória e fiscalizadora das ZPE. especiãfinei1te no que concerne
às normas operacionais, à análise e autorização
para functonamento de projetas e à aveóguação
do cumprimento das obrigações firmadas pelas
empresas.
·Estou ciente de que o regime ora proposto
não constitui uma solução definitiva para a correção de grave desequilíbrio observado nas nossas
contas externas nem para a redenção das regiões
menos desenvolvidas. É fora de dúvida, entr~
tanto, que as ZPE repreSentam um encaminhamento correto para ambas as questões, Sendo
licito esperar uma contribuição expressiva para
sua superação. Da mesma forma, a instalação
de ZPE não chega a configurar uma nova política
industrial, mas se insere no contexto dessa politica, no sentido de privilegiar a eficiência e a produ·
tívidade.
Trata-se, além disso, de um primeiro passo na
direção de uma maior integração da economia
brasileira na economia mundial, condição esta
absolutamente essenda1 para introduzir mais dinamismo e ·competitiVidade em no~sa estrutura
produtiva, como está amplamente demonstrado
pela experiência internacional recente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Exc~lência os protestos de minha estima e consideraçao, - José Hugo Castelo Branco, Ministro da Indústria e do Comércio.
DÉ 19
DECRETO N•, DE DE
Autoriza a criilção de Zonas de Proces·
sarnento de Exportação, Institui regime
aduaneiro espedal para seu fundona·
mento, e dá outras provld&lclas.
O Presidente da República, no uso das atribui·
ções que lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta:

Art. ]9 Fica o Poder Executivo aUtorizado a
criar Zonas de Processamento de Exportação
(ZPE), Sujeltits ao reglme aduaneiro especial institufdo por este decreto-lei, caracterizadas como
áreas de livre comércio com o exterior, destinadas
à instaJação de empresas voltadas para produção

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção H)
de bens a serem comercia1izados no mercado
externo, com a finalidade de fortalecer o balanço
pagamentos, reduzir desequilíbrios regionais
e proróoVer o desênvolvimento tecnológico, económico e social do País.
§ 1Çl As Zonas de Processarn~nto d~_ ExportaÇãO 5erà0-localizadas nas regiões Norte e Nordeste do País e suas áreas serão delimitadas por
decreto que, quando necessário, declarará a utilic<:tade social dos bens destinados à instalação das
mesmas.
§ 29 cOmpetirá aoS estaOs ou Município~ i!'~
teressados a iniciativa de encaminharem ao Mimstério da Indústria e do Comércio proposta para
a criação da ~E.
- - - §- 3o As propostas mencionadas no parágrafo
anterior serão analisadas pelo Ministério da Indústria e do Comércio em Conjunto com o Ministério
do InteriOr, e _submetidas à decisão da Presidência
da República.
Art. 29 Somente poderão se instalar na ZPE
e receber o tratamento previsto neste decreto-lei
.as pessoas juridicas que preencherem, cumuJati. vamente, os seguintes requisitos:
1- autorizaçã-o especial, concedida mediante aprovação de projeto específico, pelo
prazo de 1O (dez) anos;
-n- objeto soda! l!nJitado exclusivamente
à iitâustrialização para exportação, sob o regime instituído por este decreto-lei;
III- manutenção, em estabelecimento
bancário autorizado, de conta especial, em
moeda conversível;
IV- capital social, em moeda conversível,
_em valor mínimo indicado e a ser fiXado em
~:egulamento; e
V- compromisso de agregar um percentual miriimo de valor adicionado nadonal,
progressivo, flxado em relação aos custos
. de produção ou ao valor global de suas exportações, quando da aprovação do projeto.
§ 19 Entende~se por- valor adic[onado nacional, a que se refere o item V, do caput deste
artigo, o somatório dos elementos relacionados
abaixo:
.
-·
(-depredaÇão no va1or do ativo imobilizado de máquinas e equipamentos adquiridos no mercado interno, na forma da legislação em vigor;
H- gastos operacionais efetuados pela
empresa na aqUisição~ no mercado interno,
de insumos, e no pãgameflto de serviços e
mão-de-obra direta, inclusive os encargos
sociais respectivos;
m-lucros e dividendos distribuídos a pes~
soas-IfSicas e jurídicas, resídeittes ou domiciliadas no País; e
IV- outros que venham a ser previstos
en1 regulamento.
§ 29 -Somente serão considerados, para efeito
do cálculo do valor adicionado nacional, os valores de pagamentos realizados na conformidade
.do disposto na alínea "a" do item II do artigo
49 deste Decreto-Lei, excetuada a hipótese no item
I do parágrafo anterior.
· Art. 39 As operações com o exterior realizadas por empresas sob o regime de ZPE terão
o seguinte tratamento:
1 - regi111e ac!mlnlstraUvo-lilocal:
a -isenção de todos os impostos federais em
vigor ou que venham a ser criados, durante a

ae-
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vigência da autorização especia_l_ ~ que se refere
o ite"m I dõ aitii;Jo 29 deste Decreto-Lei, bem como
de todas as taxas e encargos, de qualquer natu_reza:; que não carrespondãm à contraprestação
de serviços efetivamente prestados;
b - dispensa do exame de similaridade, previsto no ãrtiQo 17 do Decreto~L_ei n9 37, de 18
de novembro de 1986; e
c - dispensa de qualquer licença ou autorização às operações de importação e exportação
de bens e serviços, exceto a exigência de controles
siffiplificados, a estrita oPservância da destinação
dos bens e demais requisitos estabelecidos neste
Decreto-Lei;
D -regime ca!l1bial:
a - independerão de qua]quer visto ou autorização administrativa as transferências financeiras
em geraJ para o exterior efetuadas por empresa
sob o regime ZPE, bem assim as realizadas do
exterior para essas empresas e as efetuadas entre
si por essas empresas;
b - as transferências a que se refere a alínea
anterior serão realizadas sem a obrigatoriedade
de fechamento de contrato de câmbio; e
c - a manutenção, no exterior, de recursos,
inclusive em contas correntes, independerão de
declarações ou outras formalidades.
§ J9 O regime previsto neste artigo não se
aplica às operações com os seguintes produtos:
I - armas, material radioativo ou explosivo de
qualquer natureza, salvo quando autorizadas pr~
viamente pelo Conselho de Segurança Nacional;
n- petróleo e seus derivadas, e lubrificantes
e combustíveis; e
II(- que se destinarem a países que imponham, ao Brasil, regime de cotas para esses mesmos produtos, na data da autorização para instalação da empresa na ZPE.
§ 2'-' O regime especial previsto neste artigo
não exclui a observância da legislação em vigor,
no que não contrariar este Decreto-Lei, inclusive
sujeição à fiscalização pelos órgãos competentes.
Art. 49 As relações entre as empresas sob regime de ZPE e quaisquer pessoas, ftsicas oujuricfi..
cas, residente ou domiciliadas no País, serão consideradas como operações de comércio exterior,
aplicando-se-lhes o seguinte tratamento:

1- regi111e administraUvo-lilocal:
a - às vendas de bens e serviços para as empresas no regime de ZPE são conferidos os mesmos incentivoS fiscais e creditícios concedidos
às exportações;
b -as compras de bens e serviços produzidos
Pela empresas sob regime de ZPE se sujeitam
às mesma normas tarifárias e não-tarifárias aplicáveiS -às importações;
c- os bens destinados à industrialização _em ·
estabelecimento nO País, operando fora do regime
de ZPE sairão com suspensão dos Impostos de
importação e sobre produtos industrializados,
desde que retomem à empresa remetente;
d-os bens destinados à industrialização em
empresas sob o regime de ZPE serão tratados
como em exportação temporária, desde que retomem ao estabeleclmento remetente e se destinem a compor produtos a serem, posterio~ente,
exportados; e
e - serão benefidados pelo regime drawback
às importações de bens a,_seçe:!J1 _in~orporados
a produtos destinados às empresas sob regime
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de ZPE, bem como as

colnprã5 a estas últimas

de bens destinados a compor produtos a serem

vendidos para o exterior.
n- regime cambial:
a - as transferências fmanceiras em gera1, para
o mercado interno, efetuadas por empresas sob
regime ZPE, bem assim as realizadas do mercado
interno para essas empresas, são regidas pelo
tratamento cambial dos ingressos para o Pais ou
das transferências para o exterior, respectivamente, previstos na legislação em vigor, inclusive obri-

gatoriedade de fechamento de contrato de câmbio; e
b - as pessoas residentes ou domiciliadas no
Pais, que pretendam realizar investimentos em

empresas sob o regime de ZPE, deverão satisfazer
as condições estabeJecidas pelo Banco Central
do Brasil para os investimentos brasileiros no exterior.
§ 19 As vendas, para o mercado interno, de
produtos industrializados por empresas sob regi-

me de ZPE, terão seus valores máximos fJXados
quando da aprovação do projeto, com base em
um percentual do valor adtdonado nadonal efetlvamente agregado por essas empresas.
§ 2" O fato gerador dos impostos devidos,
nas operações de que trata a alínea b do item
I deste artigo, será a saída tisica dos bens das
empresas sob regime de ZPE, devendo o desem, baraço aduaneiro ser realizado nesta mesma
oportunidade.
§ 3" As vendas a que se refere a alínea a
· do item I deste artigo poderão ser computadas
para os efeitos de comprovação de cumprimento
dos compromissos firmados nos termos do Decreto-Lei n9).219, de 15 d,e_maio de 1972.
§ 4 9 Os incentivos fiscais referidos na alínea
· a do item I deste artigo não se aplicam às vendas
de seiViços exploradas em virtude de concessão
pelo Poder Público e às remunerações devidas
por força de contrato de trabalho.
Art. 5o O Banco Central _do Brasil manterá
registres especiais dos investimentos, reinvestimentos e demais créditos que, nos termos da
lei n9 4.131, de 3 de setembro de 1962, enquadram na dassificação de capital estrangeiro, relativos às empresas sob regime de ZPE.
Parágrafo único. À exceção dos valores depositados nas contas previstas no artigo abaixo, o
I;3anco Central do Brasi1 não assegurará a disponibilidade de divisas conversíveis para satisfação
de quaisquer créditos contra as empresas sob
regime de ZPE.
Art 6 9 As empresas sob regime de ZPE deverão manter, obrigatoriamente, nos termos do item
do artigo deste decreto-lei, contas especiais em
divisas conversíveis. em estabelecimentos bancá. rios autorizad,os, através dos quais serão efetuados todos pagamentos relativos às operações realizadas com o mercado interno na forma do disposto da alínea a do item II do artigo 49 deste
decreto-lei.
Art 79 Uma vez expirado o prazo inicial concedido, as empresas terão direito .à prorrogação
automática, por igual periodo, para continuar suas
atividades. bastando, para tanto, apresentar Termo que contenha compromisso de manter os
objetivos e condições aprovados no projeto original.
Arl 89 A aprovação do projeto de instalação
de empresa em ZPE assegurará a ise":ção ~o

m
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ImPOsto sobre a Renda relativo ao lucro derivado
das atividades realizadas nos _termos deste decreto-lei, por prazo igua1, ao autorizado para seu fun, cionamento.
Parágrafo único. A isenção do Imposto sobr_e
aRenda de que trata este artigo poderá ser prorrogada, por igual período, desde que a empresã
se comprom-eta a elevar a participação relathta
do valor adicionado nacional previsto no _item IV
do a.rtlgo Z-' deste decretQ-lei, em proporções a
s_ere.m fumda_s_ em çadª _c~. que passará a constituir, por sua vez, o percentual mínimo daquele
_
valor para esse nóvo periodo.
Art. 99 As empresas sob regime de ZPE não
poderão usufruir de outros incentivos fiscais ou
creditícios que não os expressamente previstos
neste decreto-lei, e nem buscar recursos fmancelros em- entidades, de qualquer natureza, estabelecidas no País.
Art. 10. Além das disposições deste decreto-lei, a instalação de empresas de informática
nas ZPE ficará sujeita ao disposto no artigo 24
a 29 da Lei n~ 7232-de-2gdeoutubro de 1984~
Arl 11. Na hipótese de as empresas sob regime de ZPE resolverem encerrar SUéJS atividades,
a alienação ou remoção das suas instalações indu~tria~~ -ficará condicionada à comprovação de
quitação de todos os seus débitos no Pafs, inclusive os relativos a salários, encargos e indenizações trabalhiStas.
Art. 12. O Poder Executivo baixará ato destinado a facilitar a admissão de não-residentes e
seus familiares no Território Nacional, visando garantir:
1- contratação de técnicos que venham, exclusivamente, para prestar serviços nas empresas
sob regime de ZPE;
n- liberdade para estes estrangeiros viajarem
para o exterior e retomarem ao País; e
III- internação de objetos de uso pessoal e
doméstico, sob o regime especial de admissão
temporália.
Art. 13. Será. considerado mercadoria estrangeira para aplicação da lei penal relativa ao crime
de contrabando ou descaminho, qualquer produto originár(o das ZPE que for remetido irregularmente, vendido, mantido em depósito para venda
ou exposto em desacordo com a legislação própria vigente.
Arl 14. A caracterização de práticas fraudulentas ou de inidoneidade manifesta, bem corno
a IilóDSeivância de normas previstas neste decreto-lei, pelas empresas sob regime de ZPE, sujeitam as mesmas às seguintes pena1idades, sem
prejuf:zo de outras de natureza fiscal e cambial:
I - advertência;
II- revogação do ato administrativo que aprovou a sua instalação; e
III- aplicação da pena de perdimento dos
bens. ainda que incorporados por acessão aos
prédios e instalaçõeS fabris.
§ 19 As penalidades previstas neste artigo não
excluem a aplicação das disposições contidas na
Lei Penal, aplicáveis às pessoas tisicas envolvidas
e responsáveis.
§ 29 Compete ao Cohsélho c_le Desenvolvimento industrial, ou ao órgão que vier a substitui-lo, a aplicação das penalidades previstas no·
caput deste_ artigo, cabendo_ recurso. com. efeito
. suspensivo ao Presidente da República observado _

_ l'lovembro ele 1987
o rito a ser estabeledaã para este fim em regulamento.
§ 39- A autoridade administrãtiva- poderá deixar de aplicar penalidade pela falta de cumprimento dos objetivos previstos no projeto aprcr
vado se a empresa comprovar, cabalmente, que
o descumprimento ocorreu em virtude de força
maiór ou caso fortuito, para os qUais- não contribuiu de nenhuma forma e nem poderia atenuar
seus efeitos.
~
.
§ 49 A pena de perdimento a que se refere
o item III deste artigo será aplicável ao infrator,
tendo revogada sua autorização para funcionamento sob regime de ZP_J;Lpen:nanecer na área
delimitada por prazo superior a_l80 (cento e oitenta). dias, a COfltar da data da publicação do ato
de revogação, em caráter definitivo.
Art. 15. Competirá aos Ministros de Estado
da Indústria e do Comércio, do lriterior e da S.e~~
taria de Pl~nejamento e Coordenação da Presidência da República a definição da forma e estrutura_de administração de cada_ZPE, ouvidos os
Governos Estaduais e Muhidpais diretamente en.
volvidos.
Art.- 16. Compete -ao Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio:
- 1--baix"ar normas cofnplen1ent8feS necessárias à execução deste Decreto-Lei;
ll- e~elecer parâmetros básicos que serão
utilizados para exame de projetes; e
DI- analisar e aprovar os projetes e autorizar
o estabelecimento de empresas sob regime de
ZPE.
Art. 17. O Poder ExeCutivo regulameritará,
no prazo de 90 (noventa) dias, o disposto neste
Decreto-Lei.
Arl 18. Este Decret~Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
__6rasília,
de
de 1987, 166" da
fndepend~ncia e 99~ da República.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollenlberg)
- A Presidência convoca sessão extraordinária
a realizar-se amanhã, às 1Ohoras, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 194, de 1987 (apresentado pela Comíssão
de Econq_rnia como__ c_onçlusão de seu Parecer
n<?l9, de 1987), que autoriza o Governo do_E$1:ado
de Rondônia a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 78.021322,63_ (setenta e oito milhões, vinte e um mil, trezentos e vinte ~ dois
cruzados e Sessenta e três centavos).

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 195, de 1987, que retifica a Resolução
nQ 38, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipãl de Campo Mourão, Estado do Paraná, a
contratar Operação de Crédito no valor de: Q:$
_8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
miJ cruzados), tendo.
·- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
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-3Discussão, em turno único, do Proleto de Lei
da Câmara rJ9216, de 1985 (n?2.929/83, na Casa
de origem), que altera a redação da Lei nç 6251,
de 8 de outubro de 1975, que ''institui normas

gerais sobre desportos". (Dependendo da votação
do Requerimento n9 179, de 1987, de adiamento

da discussão.}

-4Mensagem n? 242, de 1987 (n9 418/87, na ori-

gem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado do Amazonas a contratar

Operação de Crédito no valor correspondente,

em cruzados, a 465.000~00 Obrigações do Tesou·
ro Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.)

-5Mensagem n" 244, de 1987 {n" 420!87, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiãnia,
EstadO de Goiás, a contratar Operãção de Crédito
no valor correSpondente, em cruzados, a
60.000;00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de Parecer.)

-6Mensagem n~ 250, de 1987 (no 426187, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar Operação de
Crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 4.914,47 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de Parecer.)

-7Mensagern n' 2õ7, de 1987 (n' 443/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado do Mato
Grosso, a contratar Operaçã9 de Crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tescuro Nadonal - OTN. (Dependendo de Parecer.)

-8-
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correspondente, em cruzados, a 3.183,16 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.)
-H-

Mensagem n9 273, de 1987 (n~ 449/87, na origem), relativa à proposta para que seja autodzada
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
466.400,00 Obrigações do Tescuro Nacional OW~ (Dependendo de parecer.)

-12Mensagem n~ 274, de 1987 (n~ 450187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
255,141,12 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

-13Mensagem n9 278, de 1987 (no 454/87, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado
do Rio Grande do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 5.921,05-0brigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

-14Mensagem n? 279, de 1987 (n" 455/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura MI,Ulicipal de Bento Gonçalves. Estado
do Rio Grande do Sul, a contratar operação de
crédito no valor corresponçiente, em cruzados,
a 1.282,33 Obrigaçôes do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-15Mensagem n9 282, de 1987 (n~ 458/87, na odgem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Esta~
do de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor corre_spondente, em cruzados, a
207.869,00 Obrigações do Tesouro NacionalOTf'i: Q?epen~en~o de parecer.)

-16Mensagem n9 269, de 19ã7 (n9 445/87, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autoriwda
a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado do Mato
Grosso, a contratar Operação de Crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 2393,07 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo
de Parecer.)

-9-

Mensagem no 285, de 1987 (n" 461/87, na origem), relativa à proposta para que s_eja autorizada
a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado de São
Paulo, a contratar operaçao de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 93.984,96. Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

Terça-feira 24

3125

Paulo, a contratar operação de crê<ijtp no valor
correspondente, em cruzados, a 16.917,29 ObrigC!çôe_s do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-19Mensagem n9 288; ae 1987 (n? 464/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Campo Maior, Estado
do Piauí, a contratar operação de crédito no valor
-correspondente, em cruzados, a 13.471,64 dbri·
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen~
dendo de parecer.)_

-20Mensagem n? 293, de 1987 (n~ 469/87, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 1.297,39
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-21Mensagem no 300, de 1987 (no 4 76/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorítada
a Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 4.903,67 Obrigações do Tescuro Nadonal OTN. (Dependendo de parecer.)

-22Mensagem n9 305, de 1987 (no 481/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municfpal de Jndaiatuba, Estado de
São Paulo, a contratar operação de crêdito no
valor correspondente, em cruzados, a 202.400,00
Obrigaçôe5do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-23Mensagem n9 309, de 1987 (n9 485/87, na origem), relativa à proposta para que ·seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Jtacoatiara, Estado do
Amazonas, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 79.936.93
Obrigações do Tescuro Nacional - OTN. (Depend~d~ de pare_cer.)

-24Mensagem n~ 310, de 1987 (n9 486/87, na origem), relativa à pr9posta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado de Mato
Grosso, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 32.123,55 Obri·
gações do Tesouro Nacional - 01N. (Dependendo de parecer.)

Mensagem n~ 270, de 1987 (n~ 446/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Pontal, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 31.551,91 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)
.._lO-

-17-

-25-

Mensagem n~ 286, de 1987 (n~> 462/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no
vãior correspondente, em cruzados, a 5.555,73
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-MeriSi:i9em rij11, de f987 (n9 487/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Jaciara, Estado_ do Mato
GrossO, a- cóntrirtar oPeração de crédito no valor
corresporiderite;--em cruzados, a 79.997,18 Obrigações do Tesõuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

Mensagem n9 271, de 1987 (n9 447/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor

-18-

-26-

Mensagem n? 287, de 1987 (n9 463/87, na origem), relativa à proposta para que seja autoriZada
a Prefeitura Municipal de Cajamar, Estado de São

Mensagem no 312, de f987 (no 488/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
á Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do Mato
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Grosso· do _Sul, a contratar operação de crédito

no valor correspondente, em cruzados, a 7.500,00
Obrigações do Tesouro Nacional pendendo de parecer.)

OTN. (De-

-27Mensagem n~ 313, de 1987 (no 489/87, n~ origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do Mato

Grosso do Sul, a contratar operação de crédito
no valor_correspondente, em cruzados, a
16.818,00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-28Mensagem no;- 314, de 1_987 (n" 490/87, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Pr-efeitura Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédíto no
valor correspondente, em cruzados, a 9.760,29
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-29Mensagem n~ 319, de 1987 (n~ 495/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Lagarto, Estado d~ Sergipe, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 5.148,73 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.)
O SR. PRESIDErffE (Francisco Rollernberg)
- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão.~s 17 horas e JS minutos.)

ATA DE COMISSÃO
SCIBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
tt• Reunião, realizda em
1o de novembro de 1987

à Secretariª dé Governo e Secretaria d~ Admini,s..
tração, apresenta o Relator, Senador Pompeu de
Sousa, que postó em discussão e votação, é o
mesmo aprovado. O Relator do próximo item,
Gabinete do Governador, Procuradoria Geral e
Secretaria de Com_unicação Social, Senador Albano Franco, leu seu parecer que foi aprovado. Continuando o Relator do Projeto, item Secretaria de
Educação, -Secretaria_ d~__ Cul~ura, Secretaria .de
Saúde e Secretaria de Serviços Sedais, Senador
Alexandre Costa, teve seu Parecer aprovado o Projeto e contrário às Emendas apresentadas. O Senador Iram Saraiva apresentou o item Secretaria
da Indústria, Coméi"do e Turfsrho, parecer aprovado. Os_ items, cinco da pauta, Secretaria de Viação e Obras e Secretaria de Serviços Públicos;
s_ete,_ Secretaria de Segurança Pública, e oito da
pauta, Secretaria de Finanças e Reserva de Co~
tingênda, que tiveram como Relatores, respectivamente, Senadores Maurício Corrêa, Mauro Benevides e Mauro Borges, foram colocados em
discussão e votação, tendo sido aprovados o Projeto e contrário às Ell}enda$ apresentadas. Em
seguida o Presidente Meira_ Filho concede a Pa!avra ao Senador Pompeu de Sousa para o seu
requerimento, que após lido foi entregue ao Senhor Presidente, que colocou em votação sendo
aproVado. Os pronunciamentos de~ Reunião
são publicados, na íntegra, em anexo a esta Ata,
por determinação do Senhor Presidente Senador
Meira Filho. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a _reuniiio, lavrando eu, Carlos Guilherme
Fonse~. Secretári_o da Comissão, a presente Ata
que lida a aprovada, será assin~da pelo Senhor
Ptesidente.
- A/'IEXQ À ATA DA II• REUNIÃO ORDIN/.RJA DA COM!Ss-10 DO DISTRITO FEDERAL. REAUZADA EM IODE NOVEMBRO
DE I987, REFERENTE AO PRWETO DE
LEI N' OJI. DE J9fi7- DISTRITO FEDE-ÍIAL, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A

menta que se adota na Comissão Mista do Orçarriento da União e é até bom, porque aqui se
encontra presente_ o Sena4or Rachid Saldanha
Derzi, que foi o Presidente da Comissão Mista.
A sugestão é no sentido de abreviar o nosso trabalhO, além de garantir a rapidez. Na Comissão Mista
de Orçarrieilto, ta.ritC:ieste ano Como no ano ante:
rior, por proposta de um dos seus Membros, fo_t
deliberado que aos Relatores bastaria ler a ementa
e a conclusão do seu voto.__ Seifa_ucrúi--marieira
dê abreviar o processo de votação.
Esta, a proposta que eu gostaria de fa!!:er _aqui,
rePetindo, portailto, o que o_correu na Comissão
Mista de Orçamento.
·

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu apenas
acrescentari_a às palavras do ilustre Vice--Presidente, Senador Edison Lobão,- que não há absolutamente, da parte da Bancada de Brªsíli~. especialw
mente, e finalmente d_o tod,q da Comissão, nenhum interesse em obstacuJizar, em criar_obstáculos à ação do GoVerno. É evidente que nós
temos pontos de vista, já manifestados, contrários
à maneira como vinha sendo feito o Orçamento,
mas não seria agora que iríamos criar embaraços.
Inclusive, l_embro-m_e Qe que, na Comissão Mista
de Orçamento da União, levantei-me e_ dispe:
"Queira Deus que, no próximo ano, com a nova
Constituição, possamos não repetir aquilo que
para nós não é recomendável: aprovar o que vem
aprovado, relatar o vem relatado e assinar o que
vem assinado.
De maneira que não hã intenção de criar obstáw
cu]o_s_ à ação do Governo, mesmo porque há a
nossa população carente aqui, de Brasma, precisando muito de soluções para os seus problemas.
(Pausa.)
Neste instante, passo a Presidência dos trabalhos ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. PRESIDEN"(E (Edison Lobão) -Tem
a palavra o nobre Senador Meira Filho, para relatar
o Projeto de Lei do SenadO n9 31, de 1987.

DESPESA DO D!STRrTO FEDERAL PAIM
OEXERdGO_FINANCEIRODE 1988._

As

dez horas e trinta minutos do dia dez de
novembro de mil novecentos e oit~nta e sete~
na sala de reuniões da Coni.issão do Distrito Federa], Ala Senador Alexandre Costa, presentes os
Senhores Senadores Meira Filho, President~; Edi- _
son Lobão, Poffipeu de_ Sousa, Mauxo 1;3orges,
Alexandre Costa, Saldanha Derzi, Iram Saraiva,
Maurício Corrêa, Mauro Benevides e Albano Franco, tendo como convidado o Diretor da Subsecretaria de Orçamento do Senado Federal, Dr.
José Carlos Alves dos SantQs, reúne-se a Comissão do Distrito FederaLDeixam de comparec-er,
por motivo justificado, os Senhores Senadores
Chagas Rodrigues, Lavoisier Maia, Ronan Tito,
Aluízio Bezerra, Francisco Rolle_mberg, Mansueto
de Lavor e João Menezes. Havendo número regimentai, o Senhor Presidente_ M.elra_fllho declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitUJ:~ _da r\ta
da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Eín- seQ:uida, o Senho_r Presidente passa à leitura
da pauta, Projeto de Lei do Senado n9 31/87-QF,
"Estima a receita e fiXa a despesa do_Dis.trito J:;"ede~
raJ, para o exercfclo fmancelro de 1988". Dando
rontin; ~dade, o Senhor Presidente, agora Relator
do ProJeto, refer-erite_-ao_Trlbunal de Contas do
DF, receita e texto da Lei, em discussão o Parecer
do Relator e votação, .é aprovado o Projetv e as
Emendas. O próximo item do P~:W refe-re-se
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E'~_sid_e_nte:

Senador M.eira FDho

. VicewPresidente: Senador Edlson Lobão
fntegra do Apanhamento -T8quigrafíco da Reunião.

O SR- PRESIDENtE (Meira Filho) - A lista
de presença acusa o_coP,parecimento de Srs.
Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a
reunião.
.
__
Graças a Deus estamos aqui reunidos e com
quorum para deliberações.
Esta Comissão se reúne para discutir e votar
o Projeto de Lei do Senado n? 31/87, que estima
a Receita e fixa L>espesa do iJismio fecieral, para
o exercido de 1986.
" Participa dos nossos trabalhos, aqui ao meu
lado esquerdo, o Dr. José Carlos, da Assessoria
..:o Senado. Contamos, também, com a presença
honrosa dos Senadores Pompeu de Sousa, Maurício Corrêa, Mauro Borges e Rachid Saldanhé:
Derii. TemOS ainda o Senador Edison Lobão, que
.,.,.[ fazer_ uso da palavra inicialmente.
O SR. EolSON LOBÃO -Sr. Presidente, pec!i

.: v:·u pãra me inscrevf'r,--desde logo, e para
fazer urila sugestão à Comissão. É um prOcedi~

O SR. RElATOR (Meira Filho) -Sr. Presidente,
começo pela Emenda da Comissão do Distrito
Federal sobre_ o ProJeto de Lei do Se do ~ 9 31/87,
que estima a Receita e fJXa a Despesa do Distrito
FederaJ, para o exercício de 1988.
Tribunal de Contas do Distrito Federal, receita
e texto da Lei.
Depois de acurada análise de cada uma delas,
dos seus respectivos reflexos na gestão administrativa do Governo local, que entendemos não
deva ser obstaculizada, para que efeitos negativos
não sejam sentidoS pela população de Brasilia,
principalmente interessados, evident~men~e, ~a
boa administração dos recursos públicos, SlgnJfiw
cativamente escassos, resolvemos não acatá-las.
Para esta decisão consideramos, inclusive, a conjuntura económica atual, que não nos permite,
com razoável margem de acerto, prever o comportamento da inflação para o próximo exercício
financeiro. Lembramos a conjuntura politica e insw
titucional, de transição decorrente de uma nova
Carta Constitucional, que ainda não permite definir, com clareza, os parâmetros relativos à arrecadação das receitas públicas e sua respectiva distribuição pelos três níveis de Governo. E verificamos, ainda, o sompo~m~to d~~ necessidades
de utilizaÇaO- do instituto de crédito suplementar,
no presente ano e em períodos antertores, que

o.,
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identificaram taxas próximas ao limite máximo
permitido nas respectivas leis orçamentárias.

Assim, em face do exposto, e consolldando as
sete emendas apresentadas, em função das razões expostas nas justificações de cada uma, todas constituindo sólidas argumentações, apresentamos duas emendas, como Relator:

Emenda n IR. No inciso I do art. 8?, onde
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de suplementação, não há alteração substancial
a se fazer.
De forma que somos pela aprovação do projeto, na forma como foi proposto, no que se refere
às partes relatadas.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Coloca-

mos em discussão. (Pausa.)

Enc:.e.rrada a discussão.

9

se lê''50% ," leia-se"40% ".
Emenda n9 2R.Indua-se como art. 99, renumerando-se os demais, os seguintes:
"Art. 9~ Os projetas constantes desta lei
que tenham algum item da respectiva natureza da despesa, com valores inferiores a 1O

mil cruzados, quando suplementados, mediante créditos adicionais, deverão ter a sua
programação· detalhada dos recursos enca-

minhados ao Senado Federal para conhecimento e acompanhamento.
Parágrafo único~ Aplica-se o disposto
neste artigo à programação a ser executada
com recursos decorrentes de créditos adicionais concedidos pela União."
A pedido do Bcecutivo local, apresentamos ainda outra emenda, como Relator, que objetiva cmrigir lapso evidente encontrado no projeto, reladonado com a não inclusão nas Consolidações-Gerais do Plano de Aplicação do Pundo de Saúde
cio Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Ementa de Relator n 9 3R, anexo II, despesas por
órgãos e unidades orçamentárias, recursos doTesouro. Este plano acaba de ser incluído ou foi
incluído. "lnclua-.se o Plano de Aplicação do Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros do Dtstrito
Federal; Corpo de Bombeiros do Disbito Federal,
Fundo de Saúde, Plano de Aplicação, exerdclo
de88."

Ante o exposto, somos pela rejeição das emendas de n<6 1 a 7, e pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n9 31, de 1987, nas partes
que relatamos, com as emendas n'?" 1R, 2R e
3R que apresentamos como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)__: Em

discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. (Pausa.)

Devolvo a Presidência ao nobre Senador Meira
F'úho.

Passamos ao item seguinte:_--: Secretaria de
Governo e Secretaria de Administração. O Senador Pompeu de Sousa, substituta do Senador Meira Fílho, é favorável ao projeto.
O SR. POMPEU DE SOOSA- Sr. Presidente,

Srs. Senadores, cabe-me relatar o Orçamento da
Comissão do Distrito Federal sobre o Projeto de
Lei n9 31 de 1987/DF, qUe estima receita e fixa
despesas do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1988, Secretaria do Governo e Secretaria de Administração.
Depois de examinado, verifica~se que aplicada
a emenda proposta por V. ~ Sr. Presidente, de
forma a que se reduza de 50 para 40% o limite
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Passamos agora ao item no 5: SE!cretaria- de
Viação e Obras e Secretaria de SeiViços Públicos;
Relator, Senador Maurício Correa, Substituto, Senador [ram Saraiva. Conclusão: favorâvel ao projeto e contrário às emendas apresentadas.
Com a palavra o Senador Maurício Correa.
O SR. RELATOR (Maurício Corrêa) -Sr. Presidente, o meu parecer é no sentido de aprovar
a mensagem tal qual está contida em_ seu texto,
sobre o Projeto de Lei n~ .31, de 1987, que_estima
a Receita e fJXa a Despesa do Distrito Federal,
para o exercício de 1988, da Secretaria de Viação
e Obras e Secretaria de Serviços Públicos. Rejeitei
as emendas e apenas estabeled alguns critérios
de prioridade, mas exatamente dentro do cronograma estabelecido pela Secretaria de Viação e
pela Secretaria de Serviços Públicos.
Portanto, o meu parecer conclusivo é no sentido da aprovação da mensagem.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos_ para o item seguinte: Gabinete do
Governador, Procuradoriél Geral, Secretaria de
Comunicação S()dal. Senador Albano Frarico,
SubstitUtO- dO--Senador Mauro Benevides.
No _caso aqui, recorrendo à assessoria do Dr.
José Carlos, concluímos que, na ausêndá do Senador Albano Franco e do Substituto também,
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Em dispodemos designar o Senador Edison Lobão.
- cussão. (Pausa.)
O SR. RElATOR (Edison Lobão)- Sobre o
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro
a discussão.
Projeto de Lei no 31 de 1987, que eStima a Receita
e fJXa a Despesa do Distrito Federal para o exerEm votação.
cício financeiro_ de 1988, nas partes relativas ao
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
perfn-ãnecer sentados. (Pausa.)
Gabinete do Governador, Procuradoria Geral e
Secretaria de Comunicação _Soda!.
Aprovado.
Examinado o projeto e observando-se que não
Passamos agora ao item no 6: Secretaria da
foram apresentadas emendas aos subanex.os em
Indústria e Comérdo e Turismo, Secretaria do
causa, o Relator emite o seu parecer, que é pela
T rabaJho, Secretaria de Agricultura e Produção.
aprovação.
Relator, Sei1ador Iram Saraiva e o Substituto, Senador Mauricio Correa Condusão: Favorável ao
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Em disprojete.
cussão. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Iram Saraiva.
Não havendo_ quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
_
_
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos ao item seguinte: Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde
e Secretaria de Serviços SOciais. ReJator, Senador
Alexandre_ Costa; Substituto, Senador Mauro BorgeS. Favoráver ao projeto e contrário às emendas
apresentadas. __
Com a palavra o Seitador Alexandre Costa.
O SR. REU\TOR (Ale~ndre Costa)- O DistritO Federal apresenta o orçamento relativo à
Educação. À Educação e à Cultura foram destinados 12 bilhões e 212 milhões de cruzados e especificados onde serao empregados, em quadro que
todos os Srs. Senadores têm em mãos. Do total
desses recursos, a Secretaria de Educação tem
116 milhões que ficarão com a própria Secretaria,
para realizaçao de despesas correntes. O restante
será destinada, à Fundação Educacional.
Foram apresentadas emendas de autoria de
V. EX,_ que não puderam ser aproveitadas por
serem inconstitucionais. Nada vi que pudesse ser
modificado ou desaprovado, motivo pelo qual o
meu parecer é favorável a sua aprovação.
·O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Colocado

em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. RELATOR Iram Saraiva- Sr: Presidente,
Srs. Senadores; Comissão do Distrito Federal sobre o Projeto de Lei do Senado n9 81 de 1987/DF,
que estima a Receita e fiXa <;!! Despesa do Distrito
Federal, para o exercícío financeiro de 1988; par~
tes relativas às Secretarias de Agricultura e Produ·
ção, da lndústria e Comércío e Turismo e do Tra·
balho. Concluindo -este relatório, cumpre-nos des·
tacar não ter havido mudanças significativas- nas
práticas de elaboração orçamentária~ sObretudo
no que concerneà função especifica de instituição
do planejamento governamental. Por esta razão,
Sr. Presidente, somos pela aprovação da matéria
que ora nos coube relatar, no âmbito da competência desta Comissão. O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Em discussão a matéria.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Seiladores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Passamos agora ao Item 07: Secretaria de Segurança. Relator, Senador Mauro Benevides.
Substituto, Senador Albano Franco. Condusão:
favorável ao projeto e contrária às emendas apresentadas.
A exemplo do que se procedeu anteriormente,
na ausência dO Sr. Senador Mauro Benevides e
do Sr. Senador AlbanO Franco, passamos a pala~
vra ao Senador Edison Lobão.
O SR. RELATOR (Edison Lobão) - O item
estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício de 1988, na parte concernente
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à Secretaria de Segurança Pública. Houve emendas, mas em que pese os bons propósitos dos
autores das em~ndas_, somos pela rejeição delas,
em virtude de esbarrarem em pre<:eitos constitucionais e algumas, apesar das justificações serem

convincentes, de não estarem de acordo_com a
boa técnka legislativa, bem como com os propósitos de tornar, por parte dos órgãos do Distrito
Federal, mais transparentes os futuros orçamentos. Ante o exposto, somos pela aprovação do
projeto na parte relativa à Se<::retaria da Segurança

Pública,
O SR. PRESIDENTE (Meira F~ho)- A matéria
é posta em discussão.
Não havendo quem peça a plavra, encerro a
discussão.
Eni votação.
Os Senãdores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.

Agora, vamos para o 8" e último [tem: Secretaria
de Finanças, Reserva de Contingência. Relator,
Senador Mauro Borges. Substituto, Senador Ale~
xandre Costa. Conclusão: favorável ao projeto,
com emendas de Relator e contrárja às demais
emendas.
Com a palavra o Senador Mauro Borges.
O SR. RElATOR (MAURO BORGES)- Sobre
o Projeto n? 31/87, Mensagem n? 184, que estima
a receita e fuca a despesa do Distrito Federal, para
o exercício financeiro de 1988 - Secretaria de
Finanças e Reserva de Contingência, opinamos
pela aprovação da proposta orçamentária do GDF
para 1988, confrariainente às_ emendas apreSen~
tadas e favoravelmente às emendas do relator,
que oferecemos, Quanto às partes referentes à
Secretaria de Finanças e à votação global da reserva de contingência, considerando que form
obedecidas as diretrizes e normas técnicas legais
para a sua elaboração, somos pela aprovação.
O SR. MAURfCIO COR~- Eu teria o maior
empenho em aprovar as emend_;;u; apresentadas
pelo ilustre Senador Mauro_ Borges, mas verifico
algumas dificuldades de natureza constitucional.
Ninguém pode negar a atividade, o desempenho,
enftm, a perfonnance do Secretário de Agrlcul~
tura no que tange à [rnplantação das agrovilas,
Tem um cunho social r~almente muito aprofun~
dado. Ocorre que, nos termos em que está colocada a emenda, não seria viável a sua consecução
em face do que determina o art. 65, § 19. Diz
o texto: "Não será objeto de deHberação a emenda
de que decorra aumento de despesa global de
cada órgão, fundo, projeto ou programa ou que
vise a modificar~lhe o montante, natureza ou obje~
tive"'. Estabelece o art, 66; § 49: "Aplicarn~se ao
projeto de lei orçamentário, no que não contra~
riem o disposto nesta s_e_ss_ão_,__ ~ d.ernais normas
relativas à elaboração orçamentária". _ _
Portanto, quando V. Ex' propõe: "Suprima-se
da designação do Projeto n9 17 do_ Programa de
Trabalho do Fundec a frase "inclusive na região
económica de Brasília", V. EX' está mudando realmente os obJetivos constante.s da proposta inicial.
E no que tange à transposição de parte de verba,
ou seja, precisamente I O% do valor global aloca~
do à parte relativa à execução de obra de urbani~
zação, do montante de 778 milhões e 528 mil,
V. Ex~ propõe 10%. Isto seria 76 milhões, 952
mil, que seriam alocados para o proJeto relativo
ao trabalho das agroVJ1as. Mas, em face dessa
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norma constitucional, parece-me impossível a
mudança dessa proposta. Daí por que eu até faria
um apelo a V. EX'" para retirar as suas emendas,
porque acho que elas violentam o texto constltu~
dona!. Isto não- significa nenhum desapreço. Se
não houvesse essa intransponibilldade de natu~
reza constitucional, eu votaria favorável. Mas acre~
dito que, na forma como está constando a emen~
da de V. Ex", seria inviável em face de~se obstáculo. Portanto, o meu voto, Sr. Presidente, será
no sentido da rejeição_ dessas emendas, em face
da impossibilidade constitucional.
·
O -SR. PRESIDENTE (Mauricio Corrêa) - O
Senador Iram Saraiva pediu a palavra.
O SR. IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores,.r:oeu çaro Senador Mauro Borges, eu,
· -conforme V. Ex" tem conhecimento, acompanho,
não só o seu trabalho, como Senador da Repú~
blica, mas como ex-Governador do meu Estado,
e sei do seu profundo conhecimento dos assuntos
_!i_gados às questões do desenvolvimento, não só
aqui do nosso Estado, mas também do Brasil.
Quando V. Ex" levanta as questões das agrovilas,
eu, que sou um apaixonado, diria assim, por essa
forma-de desenvolvime:nto, teria e te~o, por abri~
gação, de acompanhá-lo na defesa de melhorar,
cada vez mais, esse projeto, até porque me con~
venci de que é uma das únicas formas que temos
para o desenvolvimento.
O Senador Mauricio Correa coloca muito bem
que a Constituição ainda continua a nos cercear
no· Parlamento brasileiro. O art. 65, citado pelo
ilustre Senador, e o § 1o; automaticamente, nos
impedem de acompanhá-lo nas emendas, o que
realmente me deixa profundamente constrangido. Primeiro, porque tenho por V. EJr o maior
respeito e sei que a mosofia que o imbui é a
melhor possível.
_ Queria piopor, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
à Comissão do Distrito Federal que fizéssemos
uma carga inuito importante e r:riulto sélia perante
o Governador do_ Distrito Federal, para que conseguíssemos, ainda para 1988, recursos suplementares, Senador Mauro Borges, para que pudés~
sem os avançar na construção de agrovilas e, automaticamente, o intento de V. EX ficaria coberto.
Não _estaríamos também incorrendo em erro de
aprovar uma proposJtura que, constitucionalmen~
te,, rios deixa sem ~:ondições de aProvar. Voto con~
tra· por relação à proibição constitucional, apesar
de que acho que a Constituição, nesse aspecto,
terá c[ue ser modificada pela Assembléia Nacional
Constituinte, mas eu prop-oria a esta Comissão
que fizéssemos um trabalho intenso nesse sentido, para que o Govemó do Distrito Federal nos
ajudasse, em 1988, com suplementação de ver~
bas, para que as agrovilcis, na região geoeconõri'iiCa, tivessem tQdO impulso que V. Ex~ muito
bem coloca.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Peço licença para ratificar as palavras do Senador Mau~
rido Correa, quando S. Ex!' diz que não há desa~
preço ao ilustre Senador Mauro Borges, mesmo
porque, todos são testemunhas de que o que
predomina ?lqui é o alto espírito público de todos.
Mas a Presidência pergunta: O Senador retira a
emenda?
U SR. RElATOR (Mauro Borges)- Não. Não
retiro. Tentarei fazer uma justificativa e me sub~
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meto aos votos. Recebere~ com todo o respe~
mesmo o veredito contrário. Absolutamente, não
me sinto atingido. É provável, é evidente que os
poderes do Congresso Nacional foram castrados
durante o regime a~toritário e nós ainda estamos
fazendo uma tentativa, sem vi9lentar completa~
mente a Constituição, de quebrar essas correntes,
o cerç_eamento que é feito sobre o Congresso
Nacional. Pela forina i:orriO está sendo feito, não
precisava nem vir à apreciação do CoJJ.9fesso na~
dÕn-aJ; não tem nenhum Sentido. Não se pode
fazer absolutamente nada. Eu, pelo menos, quero
defender o mérito que não me foi contestado
nem pelo Se_nador Maurício Correa, muito menos
pelo nosso companheiro coestaduano Iram Saraiva. Pelo menos, eu não conheço ninguém que
conteste o mérito, a importância, de se estabe~
lecer um laboratório de reforma agrária, pois todas as discussões sobre a refonna agrária são
geralmente sobre a questão de desapropriação,
de quem desapropriar, como desapropriar, prazos
para imissão de posse. Mas, praticamente, ninguém se preocupou com a questão de como
utilizar a terra que é entregue à reforma agrária,
quer dizer, os processos dos assentarn~otos.
E os poucos asSéntamentos que têm sido feitos
são uns verdelros fnicas:sOS. E preciso que se
ordene, se estude e se pesquise a respeito do
assentamento para reforrría agrária. E por isto,
graças à compreensão e ao apoiamento do Governador José Aparecido de Oliveira. foi feito um
projeto do combinado agrourbano, que se constitui de várias agrovilas. Não vou entrar muito no
funcionamento, mas posso cliZer que não haverá
reforma agrária apemis Cóm um pedaço de terra.
É preciso que o homem se sinta com possibi~
!idade de realização sodal, ou seja, tenha saúde,
tenha convivência, tenha escola, tenha orQ-aniza~
ção de trabalho, cooperativismo que também
possa prover a sua subsistência, possa ter um
sucesso financeiro. E isto, a meu ve_r. só é assegurado com o assentamento organizádo, em forina
de cooperativa e com a convivência, ou seja, em
essência, com a vivência da coletividade, não
com os colonos dispersos, sem cantata uns com
ó5 õutros.

É uma utilização do programa. do trabalho do
Fundefe, que pode ser alocado praticamente a
qualquer setor que tenha natureza económica.
Aqui mesmo, ternos vários, vejam bem: capital
de empresas, desenvolvimento científico e tecnológico. O item 16 fala: assentamento populacional
de emergêricia, "inclusive da região geoeconô-mica ae Brasília, Quanto ao 17, que é o nosso
caso, -adoção de agrovilas, inclusive na região
geoeconômica de Brasilia, estão procurando reti~
rar essa expressão "inclusive, na região geoeconômica", porque não tem nenhum projeto, quer
dizer ficava desnecessário. Normalmente, acho
que rião se tem feito nada pela ·regiãO geoeconômica, embora o Fundefe deva ser aplicado parcialmente, mas é totalmente absorvido pelo Dis~
trilo federal, pela-Zona do Distrito, num total des~
prezo pela região geoeconômica. Mas, em face
de não constar do programa e nem estar planejada uma obra nesse sentido, et,J. preferi retirar
e car~cterizar bem a idéia do que seria exatamente
esse entendimento que se fuz. O essencial, no
espírito da lei, seria _nãQ çria_r novas despesas,
não aumentar os níveis de despesas públicas e

isto foi respeitado.

E: uma qUestão que, com rigo-

rismo, pode ser vetada, mas, com uma visão Jatu
sensu~ pode ser aceíta, já que nós mesmos tive-

mos experiências, se não me engano no ano atrasado. O SeriadOr -Nelsõil-Cãinelro fez erilenda
no setor de cultura, retirando recurso de um setor
que 53 fr achava que estava a mais e transferiu
para a Academia Brasiliense de Letras. foi aprovado, foi aceito, e as idéias de apoiar um centro

de cultura e letras, como ê a Academia Brasiliense
de Letras, foi atendida.

Portanto, acho que isto não repr-eSentã. real~

mente nenhum precedente, porque já existem e
não sao poucos, e eu, respeitando totalmente a
decisão da Comissão, não posso deixar de exter-

nar e fazer um jus espemiando, aqui no caso,
demonstrando realmente as razões que nos levaram à apresentação dessa proposta. E todos sabem que, no contexto global, o respeito _absoluto
e preciso às normas, neste fim de Governo __da
nova República, não tem sido tão exato assim.
Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente, e acato
o veredito, como disse, com toda a estima e respeito pelos nobres Senadores.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi·
dente, eu gostaria de ao me pronunciar sObre
o assunto, dizer duas palavras. Em primeiro il.Jgáf;
vamos dizer, solidarizar-me com o jus espemlandl do nosso colega, o eminente Senador Mauro
Borges, e dizer, índusíve, que eu me inclinava
à aprovação da proposta porque tenho pela obra
do Senador Mauro Borges, em GOiáS, que agora
encontra a sua continuidade, em Bras.ma, através
do Secretário de Agricultura, Sr. Leone Teixeira,
que, nesse trabalho de criação _do combinado
agrourbano, realiza uma verdadeira experiência,
um verdadeiro plano piloto de reforma agrária,
da maior importância para o [l_i~o Federal e
para o Bras~. Eu me inclinava a votar incondicio-nalmente pela proposta do Senador Mauro Borges, até porque, quero mahifestar a V. Ex" e aos
companheiros, tenho que me render ao argumento absolutamente incontestável do eminente Senador Maurfcio Corrêa. isto porque se se trata
de uma impossibilidade inconstituciOnal, não posso deixar de fazê-lo. Entretahto, inclinava-me pela
aprovação, porque tenho pela atual Constituição
um tal desapreço que não costumo lê-la com
freqüência. Costi.uno dizer que isto é colcha de
retalhos de alta rotativldade, retalhos que foram
cosidos e recosidos ao longo da ditadura, em
função do ditador de plantão. Mas, se ela está
em vigor, não cabe agora dar exemplo do passado
e querer, na base de um ato autoritário, contrari~r
o que êstá disposto constitucionalmente. Então,
s6 resta e~perar que em 1988, para a orçamento
de. 1989, a Constituição, estou certo, traga-nos
muito mais flexibilidade e, assim, nós deixaremos
de estar nesta camisa de força que agora nos
domina. De forma que tenho que me render à
impossibilidade constitucional, embora no mérito
tenha a maior simpatia e entusiasmo pela proposta do Senador Mauro Borges.

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho) palavra o Senador Edison LObão.
O SR. EDISON LOBÃO -
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Com a

Sr. Presidente: fui

Presidente da Comissão de Reforma Agrária d~
Constituinte e _o Senador Méiuro Borges um dos

seus mais ilustres integrantes. E por proposta do
Se!J.ador Mauro Borges fizemos uma visita a uma
dessas agrovilas.
Antes disto, a Comissão Visitou também diversos projetas de assentamento em Pernambuco
e em outros Estados. Mas a Comissão obseJVou
que esse trabalho das agrovílas, aqui, no Distrito
Fed_eral, é o mais extraordinário que se conhece
no País. E, realmente, uma obra admirável, que
merece ser imitada e, até mais do que isto, ser
prestigiada em todas as horas.
De fato, Sr. Presidente, a Constituíção _é imperativa, o Senador Maurício Corrêa, nos chama a
atenção para isto, jurista que é, e S. EX' tem toda
a razão para essas dificuldades intransponíveis.
Penso que a alteração constitucional que introduziu esse sistema vem de 1969, Com a Emenda
C6nstítt.icional n9_1, que foi editada por uma junta
militar, como, por via indireta, se refere o Senador
Pompe:u de Sousa
A partir daquele instante, realmente,_ ficou ~rue!
o -exame da proposta orçamentária dÕ- Governo,
e terá sido por isso que o Deputado Raimundo
Padilha, se bem me lembro, na ocasião, propôs
que Se Criasse, ao lado da Comissão Mista de
Orçamento, uma Comissão do Plano. ESsa Cc>
missão teria, segundo o Deputado Raimundo Padilha, a função de, junto com o Ministério do Planejamento e com o <Tõl/ehíõ do Distrito federal,
elaborar a proposta orçamentária a ser enviada
ao Corigre_sso Nacional. Naquele instante, então,
far-se.:iam- as iil.troduções, como esta oportuna
do Senador Mauro Borges que, em seguida, seriam eXaminadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. A Comissão do Plano não chegou a ser
criada e, por isto, o impasse não foi removido.
Em razão Qisto, Sr. Presi~ente, e ~logiando, louvando a iniciativa do Senador Mauro Borges, eu
sou levado, lamentavelmente, a me pronunciar
também contra a sua emenda.
O SR. PRESiDENTE (Meir• Filho) - Com o
palavra o ilustre Senador MatJCo Benevides.
. O SR. MAURO BENEVIDES -

Sr. Presidente,

Srs. Membros da Comissão do Distrito Federal:
Eu me pe1Tl1itiria apenas fazer uma breve inter·
venção, muito mais sobre os aspectos formais
e constitucionais, reconhecendo, como fJZeram
os--outros companheiros desta Casa, a validade
da inici8tiva do Senador Mauro Borges, destacando que, se essa moribunda Carta de 1967,
com a Emenda n9 1, impôs tantas restrições ao
Poder legislativo, nós podemos deixar de reconhecer que, se houver aJguém votando aquele
PrOJeto-perfeito e acabado, remetido a esta Casa
pelo Presidente Castello Branco, houve alguém
que teve a visão de, dentro dos preceitos do Direito
Constitucional moderno, então imperante, de fortalecer o Poder Legis]ativo. Se lhe retirava a prerro-gativa de acrescer a despesa pública, a iniciativa
para criar cargos, enfliTI, se limitava a competência para o poder de iniciativa em matéria dessa
natureza o constitucionalista de então abria um
leque de opções para o exercício da função de
fiscalização e controle do Poder Legislativo sobre
o Poder Executivo.
Lamentavelmente fluiu um prazo imenso, de
vários anos, mais de uma década, para que o
Congresso se compenetrasse da abrangência daquelas atribuições que lhe foram conferidas pelo
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art. 45 da Carta Magna. E no que diz respeito
à fiscalização dos ates do Executivo e dos órgãos
de administração direta e dos órgãos da administração indireta - V. Ex., sabem que somente a
nível de Governo Federal são mais de 500 essas
entidades aí incluídas: as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas
e as fundações- o art. 71 e seguintes prevêm
a fiscaJização orçamentária financeira e patrimonial exercida pelo Congresso com a colaboraçáo
do Tribunal de Contas da União.
Faço apenas esta ressalva para que não secometa, já que não houve nenhuma menção explícita a este fato, uma injustiça em relação àqueles
que colaboraram com a Carta de 67, um deles
o Professor Josaphat Marinho, que foi o autor
da emenda que se originou o art. 45, regulamentado depois de oito anos de luta ininterruptas por
alguém que nesta Casa entendeu que a regulamentação do art 45 fortaleceria o Congresso, ori·
ginango-_se dele duas Comissões, uma no Senado
e outra na Câmara, a Comissão de Fiscalização
e Coritrole.
A nível de Senado, eu diria ao Sr. Presidente
Meira Filho e aos companheiros que aqui estou
há sete meses e, talvez, no funcionamento peculiaríssimo deste ano, em que todas as vistas se
concentram na Assembléia Nacional Constituinte,
que a Comissão de Fiscalização e Controle, ao
que sei, nem sequer chegou a se reunir para cumprir os seus nobres objetivos, estabelecidos pela
lei que determinou o seu surgimento e pela norma
regimental conseqüente, que tudo fiZeram para
oferecer a maior eficácia possível a esta Comissão. Esta, porém, não se instrumentalizou para
cumprir realmente as suas finalidades, o m~smo
ocorrendo com a ComiSsão ã nível de Câmara
dos Deputados, criada há quatro meses, mas que
permanece numa inação que tem como para-digma a nossa própria COmisSão no âmbito do
Senado Federal.
Fica esta ressalva, Sr. Presidente, com vistas
a se tentar, no período legiSlativo-que se vai seguir
ao da promulgação da nova Carta, intensificar
a preeminência dessas Comissões a rúvel de Senado e de Câmara dos Deputados, e a elas oferecer a sustentação técnica indispensável para,
cumprindo os seus objetivos, projetar o Poder
Legislativo diante da opinião pública como órgão
respoiisável e, sobretudo, com a grande e básica
preocupação que é resguardar o interesse público.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em votação o projeto, excetuada a emenda Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)

Aprovado o projeto sem as emendas.
Antes de finalizar os nossos trabalhos, faço o
registro de um requerimento que recebemos do
Senador Pompeu de Sousa, cujo texto passo a
ler:
"Sr. Presídente,
Com o objetivo de instruir com maiores
subsídios o parecer do Sr. Relator da Subcomissão constituída para apurar possíveis irregularidades no projeto de despoluição do Lago Paranoá, venho requerer a V. Ex' que o
prazo para apresentação do relatório seja
prorrogado para o dia 25 deste.
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Na oportunidade, informo ao prezado Presidente que o Pienárl_o_daquela Subcomissão,
em reunião realizada no dia 28 de outubro

próximo passado, delibero~u a favor dessa dilação."

COmo Presidente, pela primeíra vez, da Com1ssão do Distrito Federal ~--participando, também
pela primeira vez, da discussão e aprovação do
Orçamento do Distrito F_ederal, devo dlzer que

a mim muito me_ alegrou o exercício democrático,
conforme destacou o ilustre Senador Mauro Borges. Fiquei muito feliz
ver que, ~esta Casa,

em

reaJmente predomina o espírito público.
O SR. POMPEU DE; SOUSA- Sr. Preslde[\te,

gostaria de apresentar outro requerimento. O que

V. Ex' acabou de ler, de certa forma, já tinha sido
objeto de dcli_beração no selo da Subcomissão.
Apenas o encaminhamos a V. Ex' -pa-ra qi.ié- Uie
fosse dada a homologação devida.
O novo requerimento, embora dirigido a V. Ex!',
gostaria de apresentar perante a Comissão reuni·
da. Eu poderia lê-lo agora?
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não.
Tem V. Ex" a palavra.
O SR POMPEU DE SOUSA- É o segy[nte:

''Excelentísstm_o Sr. Sena,d_Qr_Meira Filho,
Digníssimo Presidente da Comissão do O_istrito Federal no Senado Federal
Nos termos regimentais, especialme~te
com base no art. 124, b~ do Regimento Interno do Senado Federa], requeiro a V. Ex• a
convocação de reunião extraon:linári-ª desta
ComisSão, destinada a esdarece_r as razões
do Governo do Distrito Federal que determinaram a expedição do Decreto n9 10.829,
de 14 de outubro de ]9_87, que se refere
à ''preservação da çonçepção urbanística de
Brasüia" e tem sido objeto de matêriasjo_malísticas que contestam a· legitimidade e a eficácia do referido diploma.
Sugiro, desde logo, que a requerida re.união extraordinária seja realizada córil a ·possível brevidade, de preferência no dia.24 de
novembro corrente, às 17 horas, e conte com
a presença das seguintes autorid~des a serem convidadas por esta Presidência: Dr. Carlos Magalhães da Silveira, Secretário de Viação e Obras do Distrito Federal; Arquiteto
Sílvio Cavalcante, Chefe do Departamento do
Património Histórico e Artístico do Governo
do Distrito Federal; Arquiteta Brianne Panitz
Bicca, Coordenadora do Grupo de Trabalho
de Brasília, e Professor Frederico Hollanda,
Diretor do Instituto de Arqultetura e Urbanismo da UnB."
A justificação deste requerimento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a seguinte:
Os estudos para que Brasilia fosse incluída na
Usta do Patrlmônio Mundial vêm desde 1981.
No período em que exerci as funções de Secre-tário de Educação e Cultura do Distrito Federal,
pude verificar a se'icJade, competência e dedicação com que estes estudos foram feitos. Aqui
está apenas uma parte destes _estudos.
Ess_e Grupo de J"rªbÇllh_o_._que inclui - pois
ele existe atê hoje - a representação do Patrimônio Histórico Nacional e do Distrito Federal
e do ltamarati, produziu um estudo minucioso

e completíssimo, que já foi enviado ao INCOMOS
- Internacional CouncU of Monuments and
Sit_es (Conselho Internacional de Monumentos
e SítioS) - propoild6 qUe 6 DiStrito Federal seja
património da humanidade ou patrimônio mUndial. ·
- O estudo foi tão be!'f\ feito que o resultado produzido por esse órgão internacional da ONU, em
31 de dezembro de" 1986; concluiu pelo deferimentO, ou _seja, no sentido.de que a instrução
do_ bem cultural.prop.oSta ·na Usta do Patrlmônio
MUil_di(i} foss_e deferida. Portanto, desde 1986, já
havia sido deferid8 a_ Proposição do Distrito Federal.
·
-_-_Re_stava. _apenas, Uma_coinptementação de ordem legal, que era a proC:iuÇão de um diploma
legal que regulasse a preseNação do património
c~r_al_do_Qistrito Federei!, do Brasil e, já agora,
do-mundo. Se não o fizermos com o máximo
de_ critério e o det<annos ao sab_or das circ-unstâncias,_ este património poderá-ser desfigurado,
com prejuízos irreparáveis parã o Distrito Federal,
pãi'iõ Brasil e-para 6 inundo.
Portanto, ao lado de -todo o estudo que já foi
aprovado pelo órgão próprio da ONU, déveria haver a complementação por um diploma legal, que
s~ria uma lei e não um d~creto, pois deveria ter
força de lei. É um assunto de t_al-importânda
que s6 uma lei poderia regulamentá-lo, sobretudo
porque importa em um fato novo, que não está
regulamentado na Lei San Thiago Dantas, que
criou o Distrito Federal.
_
_
__
Entretanto, inexplicavelniente, surgiu um "decreto-lei. São fatos que ãcontec_em e·m f\.!uÇiio
do mau hábito do cachimbo_que põe a boca torta,
ou seja, o hábito da ditadura geroU ·a· _sisterna
de legislar-se por decreto. Este decreto. supostamente legal, para mim é inteiramente ihllceitável.
Ele foi feito tão às pressas que, a certa .altura,
faz remissão a um parágrafo único ao_ art. 19 dele
próprio, quando, na realidade, o art. 19 tem dois
parágrafos. Trata-se, portanto, de um.d.ecr~.to_@
solutamente inaceitável, que se procurou eximir
da aprovação desta ComiSsão, do Senado Fed_er:aJ
e do Congresso Nacional.
. .
É uma lei e temos que fazê-Ia, sem que isso
importe em qualquer delonga ou atr;;3so _no cumprimento da aspiração de transfonnar Sr.~Qia. ~11)
património mundial, incluindo-a na Usta do Patrimônio Mundial.
Por isso, proponho que se proceda com _rapidez, para que possamos discutir este assunto com
profundidade. Assim, a proposta prevê justamente
a vinda do Secretário de V~ação e Obras, do Otefe
do Departamento Histórico e Artístico do Distrito
FederaJ, da Arquiteta Brianne Bicca, que,-_ nesse
Grupo de Trabalho de Brasília, é a representante
do Património Nacional, e do Professor Frederico
Hollanda, Diretor do Instituto d,e Arquitetura e Urbj:!nismo da UnB.
Nosso objetivo é discutir o assunto com essas
al.!1Qri_d_ades, a fim de que ele seja realmente exa~
rníli.ado pelo órgão legislativo do Distrito Federá!,
que é_ esta Comissão. Tal corno V. Ex' muito ~m
ressaltou ruJ reunião passada, em que se discutiram os pressupostos do Orçamento que hoje
aprovamos, é necessário que esta Comissão comece a fundon_ar c;omo tal, deixando de ser confrontada com fatos consumados que não poderi.;l_m ter ocorrido sem o trânsito legislativo regular
e constitucional.
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Assim, requeiro a V. f:x1' que realize a reunião
extraordinária. Se çhegarmos à conclusão de que
os procedimentos estãO certos, render-nos-emos
a_~ta conclusão. Mas esta C.omissª-9 tem o_ dever
de examinar o assunto, porque se trata de decisão
da mais alta responsabilidade, que é sobre como
Brasília será. inscrita né} Usta do Património Mundial. Isto é muito sério para que resolvamos, excluindo o Poder Legislativo do Distrito Federa]
e o ·Federal de uma obrigação de que ele não
se pode eximir.
Eia o que tinha a dizer.
b SR PRESIDENTE (Meira Filho) ,.-, A Presidência coloca em discussão o projeto do ilustre
Sénador Pompeu de Sousa.
O SR. MAU&!CiO CORREA-= Tecnicamente,

não tenho nenhuma oposição a .fazer quanto a
se formu1ar requerimento dessa natureza. __
A minha preocupação é estarmos assoberbados ·com compromissos amplos da Assembléia
Nacional Constituinte, sobretudo agora em que
será encerrado o período relativo à Comissão de
Sistematização e passaremos à discussão no Plenário.
Eu também teria alguns requerimentos a formular, mas não gostaria de adensar a pauta da
Corri[ssão em decorrência do que acabei de _afirmar.
Por exemplo, ontem, tomamos conhecimento
de uma denúncia grave feita pelo Jornal do
BmsD a respeito de má administração e uso
indevido_.dos dinheiros públicos na gestão do Banco Regional de: Brasl1ia. Sei que V. Ext r~cebeu
urri comunicado do Governador, antecipando-se
a· medidas-que podeãam Ser tomadas por esta
Cdrriissão. ·
' ·
·
·
O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) ...,-Trata-se

de oficio que o Governador eiwiou
são e que lerei daqui a pouco.
O SR. MAURICIO CORREA -

ÇJ

esta Comis-

V. Ex" me disse

que iria expedir essa carta para cada um dos Membros desta Coniissão, para a examinarmos e, futuramente, chegarmos a uma conclusão a respeito
do· que poderia ser feito.
O SR. PRE51DEI'ITE (Meira Filho) -

Mesmo

que o Regimento estabeleça que se possa convocar, eu não queria tornar uma atitude unilateral.
Por isto, estou reme~ndo, a cada Senador, o oficio de solicitação do Governador, para que todos
dele temem conhecimento. Não. conheço a opi·
nião de V. Ex", mas creio que ·todos riós- e_stamos
buscando sempre a verdade.
O SR". MAURfCIO CORREA -

Sr. Presidente,

abordei este assunto apenas para explicar a impossibilidade material nossa. de tempo, de nos
aprofundarmos, na Comissão do Distrito FederaJ,
sobre os temas importantes. Fico muito satisfeito
ao verificar que, em face da dinâmica desta Ce:missão_e da_existência de uma re:Presentação política, hoje, em Brasília, .o Governador n~o é mais
uma ilha isolada, preocupa-se inclusive em dar
satisfações ao Congresso. Há pouco tempo recebemos, inclusive, resposta sobre as viagens, em
ofído que foi diri9"ida aô chefe da Casa_ CiVir e
posteriormente encaminhado ao Senado.
Mas eu pedi a palavra apenas para explicar a
dificuldade material, mas, no mérito, no que tange
ao requerimento formulado pelo Senador Pom-
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peu de Sousa. eu estou de pleno acordo. Acho
que seria uma potestatividade do Governador atribuirMse isoladamente a função de querer decidir
sobre o destino de Brasilia.
V. Ex' me

O SR. POMPEU DE SOUSA mite um aparte?

per-

O SR. MAURiaO CORREA- Pois ni!o!
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Eu gostaria

de ponderar a urgência de nós nos pronunciarmos sobre o assunto antes que nos vejamos confrontados com o fato consumado.
Esse decreto já foi publicado no Diário Ofidal
do Distrito Federal, e pode produzir os efeitos
indevidos. Então, o que nós- devemos é _dispor

de duas horas ou uma hora e meia, ou o que
seja para discutir esse assunto para que não sejamos acusados amanhã de omissão
O SR. MAURÍOO CORREA -

Sr. Presidente,

em conclusão, eu sou inteiramente favorável ao
requerimento formuJado, pedindo apenas, caso
a Comissão o aprove, que nós compatibilizemos
os nossos trabalhos da Assembléia _Nacional
Constituinte com a eventual reunião que for marcada.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

_O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Aprovado
o requerimento.
Ainda, a proposta de emenda do Senador Mauro Borges, voltamos a palavra ao Senador Iram
saraiVa
O SR. IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Apenas pra reiterar que, embora matéria vencida, eu acho que nós poderíamos aproveitar todo
o mérito da questão e da defesa fejta pelo Senador
Mauro Borges com relação, para, logo após o
eXefCfcio de 88, aliás no início do exercício de
86. para que-esta COmissão fizesse ver ao Governador do Distrito Federal a importância que se
deve dar ao trabalho empreendido peJo Senador
Mauro Borges, e esses recUrsos serem destinados
a agrovilas.
Então, eu faço o reqtJ_erimento nesse sentido,
para que nós tenhamos os rect.trsos que o Senador Mauro Borges pediu e que em razão constitucional n6s não tivemos a felicidade de aprovar,
mas que no mérito nós temos que apoiar totalmente e fazer carga fechada para que Os recursos
realmente existam. Então, eu insisto que o requerimento seja colocado- em votação.

Perfefto,

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Em dis-

a sua solicitação, Senador MaUrício Correa, será
atendida.

cuss!o em votação, satisfazendo o desejo do
Senador lram Saraiva.

O SR. POMPEU DE SOUSA- Pode ser inclu-

sive em uma sessão notuma ou uma sessão de
madrugada, mas o que eu acho é que nós devemos cumprir o nosso dever.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Então,

os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
do Senador Pompeu de SOusa, que "permaneçam
sentados. (Pausa.)
O Senador Mauro Borges pede a palavra.
O SR. MAURO BORGES -

Eu queria fazer

uma declaração de voto. Eu estou de ·acordo
com o requerimento do Senador Pompeu de Sousa, e acho que este é um problema da maior
transcedência para o futuro de Brasília, sobre
essa providência de tomá-la em um monumento
mundial é de certa forma, maneira de assegurar
a lmutabJ1idade de pelo menos parte das idéias
que levaram à construção de Brasilia. Por isso
voto a favor.

e

O SR._ MAURO BORGES -Eu-quero agradecer
o interesse do Senador 1ram Saraiva, peléi continuidade das obras da agrovila. Como eu disse,
é da maior importância, pois além de servir a
uma idéia nacional que é a reforma agrária, ela
atende também às necessidades imediatas do
Distrito FederaL Todó inundo sabe que um dos
maiores problemas do Distrito Federal é a falta
de moradia, é a falta de emprego, gente desempregada e sem moradia, A agrOVI1a, em um tempo
só, atende oferecendo condições de se ter a casa
e, juntamente coln iss_o,, o trabalho. Muitas vezes
Se dá a casa, mas não se dá o trabalho. São
trabalho e casa juntos.
Portanto, eu fico muito satisfeito com o_ interesse de V. Ex para que essas obras das agrovilas
possam ter uma continuidade e possam servir
não só à população do Distrito Federal, mas, também, aos interesse_s nacionais. Muito obrigado Senador Iram Saraiva.
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O SR. JRA.M. SARANA - E há condições de
se fazer isto, assim nós podemos perfeitamente
aproveitar o trabaJho do Senador Mauro Borges.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Mais al·
guém para discutir? (Pausa.)
Então, a idéia está aprovada automaticamente.
Queremos, ao terminar, destacar a maneira
correta, gentü e prestimosa com que os técnicos
da Subsecretaria do Orçamento e Assessoria do
Senado vêm nos orientando para o trabalho, a
respeito do orçamento do Distrito Federal. Temos
aprendido muito, graças a Deus não somos auto~
suficientes, e a Assessoria tem nos dado urna
assistência permanente e digna de elogios, agradeço também o entusiasmo e a dedicação dos
funcionários desta Comissão.
O-SR. POMPEU DE SOUSA - Se V. Ex' me
permite uma quebra regimental, de apartear a
presidência ...
O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) -

Não é

de protocolo.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Êu

gostaria

de dizer que isto não é uma execução, que a
área de orçamento desta Casa, como todas as
áreas de assessoria desta Casa como todos os
seJViços desta Ca~,__têmJunciona_do de maneira
admirável. De forma qUe eu não nie canso de
louvar o bom fundonamento dos orgãos de assessoria e de serviço do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Fico muito feliz:, porque o Senador Pompeu ratificou o
elogio, e pelo silêncio eu acho que por todos
está ratificado.
Bem, então, no que diz: respeito ao caso BRB,
que o Governador nos mandou uma solicitação
de que a Comissão trabalhe no sentido de apurar
o fato, devo dizer que estou remetendo para cada
Senador o oficio que nos foi enviado à Comissão
pelo Governador do Distrito Fed,e~;at.
.
É- eVidente que cada um vai dar a sua opinião
à proposta de uma reunião que nós poderemos
convocar em caráter extraordinário e, quem sabe,
prosseguir na elucidação do fato.
Não havendo mais nada a tratar, vou encerrar
a reunião.
Estâ encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião .à 1 hora e 5 minutos.)
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1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 -

SENADOR NELSON WEDEKIN- Corre-

ção de erro formal qUando da ~precia_ção do
prjeto de softWare, pelo Senado.

SENADOR Jo-\0 MEf!EZES- Análise ao
esporte brasileiro, notadamente, do futeboL

Mensagem do Senhor PresJ-

dente da República
-N9 386/87 (na 567/87, na erige·~·), de
agradecimento de comunicação.
1.2.2 -Requerimento
- N9 265/87, do Senador NeJson Carneiro,
solicitando a retirada, para reexame, do Projeto
de Lei do Senado

no 45/87, de sua autoria.

1.2.3- Comunicações da Presidência
-Recebimento das Mensagens n'~' 384 e
385/87 (no;>< 565 e 566/87, na origem), pelas
quais o Senhor Presidente da República, solicita autorização para que as Prefeituras Municipais de Ajuricaba-RS e Santa TerezinhaMT, possam contratar operações de crédito,
para os fins que especificam.

-Recebimento do Oficio no S/5Õ/87 (n9
91/87. na origem), do Prefeito de Cravinhos
Estado de São Paulo, solicitando a retificaçã~
da Resolução n9 174/87.
1.2.4- Discursos do ExpedJente
SENADOR DIRCE(J CARNEiRO - Sanções_ comerciais americanas impostas às exM
portações brasileiras.

SENADOR !TAMAR FRANCO- Não-atendimento aos requerimentos de informações
de Senadores, por parte do Poder Executivo.

1.3- ORDEM DO DIA
- -PfOjetO -deR.esoJução n~ 194, de 1987 (apresentado pela Comissão de Economia- cOmo
conclusão de seu Parecer n9 19, de 1987),
que autoriza o Governo do Estado de Rondô-nia a contrátar operação de crédito no valor
de Cz$78.021.322,63 (setenta e Oito milhões,
vinte e um mil, trezentos e vinte e dois cruzados
e sessenta e três centavos). Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Resolução no 195, de 1987, que
·retifica a Resolução n~ 38, de 1987, que autorizou a Prefeitura My.Ricipal de Campo Mourão,
Estado do Paraná, a contratar operação _de
crédito no valor de ez$ 8.512.000,00 (oito 'milhões, quinhentos e doze mil cruzados), Votação adiada por falta de quorum.
Mensagem no 242, de 1987 (nç 418187, na
'Origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Amazonas a
- contratar operação de crédito no valOr cofrespendente, em cruzados, a 465.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a discussão do projeto de Resolução
n"' 196/87, oferecido pelo Senador Leopoldo
Perez em parecer proferido nesta data.
---Mensagem n9 244, de 1987 (no 420/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autoriza_da a Prefeitura Municipal de Aparecida de
Goiâniil, Estado de Goiás, a contratar opera-

ção de crédito no valor correspondente, em
cruz.ados, a oo·.ooo,OO Obrigações do Tescuro
Nacional - OTN. Discussão encerrada do
Projeto de Resolução no 197/87, oferecido pelo
Senado Pompeu de Sousa em parecer proferido nesta data.
Mensagem n 9 250, de 1987 (n9 426/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Arai Moreira,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de _crédito no v_alor correspondente,
· em cruzadõs, a 4.914,47 Obrigações do TeM
souro Nacional - OTN. Discussão encerrada do Projeto de Resolução no 198/87, oferecido pelo Senador Mendes Canale em pareM
cer proferido nesta data.
Mensagem n~ 267, de 19_87_(n? 443/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto_-_
rizada a Prefeitura Municipal de Poconé, Esta-do. do Mato Grosso, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,()0 ObrigaçõeS do Tesouro Nacional
- OTN. Discussão encerrada do Projeto
de Resolução n 9 199/87, oferecido pelo Senador Pompeu de Sousa em pare_cer proferido
nesta data.
Mensagem n 9 269, de 1987 (n~ 445/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em .c.ruzados,
a 2.393,07 Obrigações do T escuro Nacional
- OTN. EnceJTada a discussão do Projeto
"de Resolução n 9 200/87, oferecido pelo Senador Pompeu de Souza em parecer proferido
nesta data.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
·oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Me'nsagem nQ 270, de 1987

(n~

446/87, na

origem), relativa_ à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de PontaJ, Estado

de São Paulo, a contratar operação de crêdito

no valor correspondente, em cruzados, a
31.551,91 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. EnceiTada a discussão do Projeto
de Resolução n" 201/87, oferecido pelo Sena·
dor Pompeu de Souza em parecer proferido

nesta data.
Mensagem no 271, de 1987 (no 447/87, na
origem), relativa à proposta para seja autori-

zada a Prefeitura Municipal de Batata\s, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
3.183,16 Obrigações do TesOuro Nacional OTN. Encerrada a discussão do Projeto de
Resolução n 9 202/_87, oferecido pelo Senador
Ronaldo Aragão em parecer proferido nesta
data.
Mensagem n' 273, de 1987 (no 449/87, na
origem), relativa à proposta para que seja-autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
Estado de Mínas Gerais, a ccintr"aiar operaÇãode crédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 466.400,00"0brigações do T escuro Na~
cional - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução no 203787, proferido pelo
Senador Itamar Franco em parecer proferido
nesta data.

Mensagem no 274, de 1987 (no 450/87, na
origem), relativa à proposta pará cjué seja autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
Estado de Minas G_e_r_a(s, a contratar operaÇão
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 255.141,12 Obrigações do TesOuro Na~
cional - OTN. Encen-ada a discussão do
Projeto de Resolução n\1204/87, oferecido pelo
Senador Ronan Tito em parecer proferido nesta data.
Mensagem n~ 278, de 1987 (n9 454/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio .Grafi.de do Su1, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 5.921,05 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a discus-
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são do Projeto de Resolução n~ 205/87, oferecido pelo Senador Nelson Wedekin em pare_cer proferido nesta data.

Mensagem n? 279; de 1987 (n° 455/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bento Gonçal:;::_ ves., Estéido do Rio Grande do Sul, a contra~r
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 1.282,33 Obrigações do Tesouro Nacional":"":'": Oltl. Encenada a discussão do Projeto de Resolução no 206/87, oferecido pelo Senador Nelson Wedekin em parecer proferido nesta data.
Mensagem nç 282, de -1987 (no 458/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 207 .869;00 Ohrigações do T escuro Nacional- OTN, Encerrada a discussão
do Projeto de Resoluçã_o no 207/87 oferecido
-pelo Senador Nelson Wedekin em parecer
proferido nesta data.
Mensagem n9 285, de 1987 (n~ 461/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autoriZada a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado
de-SãO Paulo a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em crv.zados, a
93.984,96- Obrigaç:õés- do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão do Projeto
de Resolução n 9 208/87, proferido pelo Sena-dor João Menezes em parecer proferido nesta
data.
Mensagem no 286, de 1987 (n9 462/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santé) Catarina, a c_ontratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.555,73 Obrigações do Tesouro Na~ cional - OTN. Encenada a discussão do
Projeto de Resolução no 209/87, proferido pelo
Senador _Nelson Wedekin em parecer proferido nesta data.
Mensagem n9 287, de 1987 (n9 463/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cajamar, Estado de São Paulo, a contratar operação de cré-
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dito_DQ. val9r CQrr~spondente, em cruzados,
a 16.917,29 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão dO- Pi-OjetQ
de Resolução no 210/87, proferido pelo Sena·
dor João Menezes em parecer proferido nesta
data.
-- Mensagem na 288, de 1987 (n? 464/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Maior,
Estado do Piauí, a contrªtar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 13.471,64 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Erlcerrada a discussão do Projeto
de Resolução no 211/87, proferido pelo Sena~
dor Chagas Rodrigues em parecer proferido
nesta data.
Mensagem n9 293, de 1987 (n~ 469/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, Estado de Sâo Paulo. a contratar operação
de crédito nO'VàiCir COITêSpondente, em cruzados, a 1.297,39 Obrigações do Tescuro NaciOnal - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução no 212187, proferido pelo
Senador Cid S_ab_oia de CaiValho em Parecer
piofericfu-nesta data.
Mensagem no 300, de 1987 (n9 476/87, na
. origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Felipe Guerra,
Estado do Rio Grailde do Norte, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 4.903,67 Obrigações do Te~
souro Nacional- OTN. Encerrada a discussão do Projeto de Resolução no 213/87, proferido pelo Senador Cid $<;~boia de CaiValho em
parecer proferido nesta data.
Mensagem n? 305, de 1987 (no 481/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de lndaiatuba, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 202.400,00 Obrigações do T escuro Nacional- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto
de Resolução no 214/87, proferido pelo Senador Cid Saboia de Carvalho em parecer proferido nesta data.
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Mensagem n~ 309, de 1987 (n~ 485!87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorilada a Prefeitura Municipal de Itacoatiara, Estado do Amazonas, a Contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados.
a 79.936,93 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão do Projeto
de R~solução ri9 215/87, oferecido pelo Senador Aureo Mello em parecer proferido nesta
data.
Mensagem n" 31 O, de 1987 (n" 486/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de ltiquira, Estado
do Mato Grosso, a contratar operação de ci-éd.ito no va!or correspondente, em cruzados,
a 32.123,55 Obrigaçôes do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão do Projeto
de Resolução n"' 216/87, oferecido pelo Senador Rachid Saldanha Derzi em parecer proferido nesta data.
Mensagem n" 311, de 1987 (n" 487/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jacíara, Estaw
do do Mato Grosso, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados.
a 79.997,18 Obrigações do Tesouro Nacional
- arN. Encerrada a discussão do Projeto
de Resolução n"' 217187, oferecido pelo Senador Rachid Saldanha Derzi em parecer proferido nesta data.
Mensagem n9 312, de 1987 (n" 488/87,.na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n"'218/87, oferecido pelo
Senador Mendes Canales em parecer profe-rido nesta data.
Mensagem n" 313, de 1987 (no:> 489/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto~
rizada a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 16.818,00 ObriQações do T escuro Na#
dona! - OTN. Encenada a discussão do
Projeto de Resolução n9 219/87, oferecido pelo
Senador Mendes Canales em parecer profe-rido nesta data.
Mensagem n~ 314, de 1987 (no 490/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto~
rizada a Prefeitura Municipal deJoaçaba, Estaw
do de Santa Catarina, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.760,29 Obrigações do Tesouro Naw
donal - OTN. (Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n~ 220/87, oferecido pelo
Senador Nelson Wedekin em parecer profe~
rido nesta data.
Mensagem n"' 319, dei987 (n" 495/87; na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Lagarto, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
5.148,73 Obrigações do Tesouro NadonalOTN. Encerrada a discussão do Projeto de
Resolução n"' 221/87, oferecido peJo Senador
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FranciSco RoJfemberg em parecer proferido
nesta data.
Projeto de Lei da Câmara n" 216, de 1985
(n" 2.929/83, na Casa de origem), que altera
~- red~l!o da Lei n9 6.251~ de 8 de outubro
de 1975,. que "institui normas gerais sobre
desportos". Discussão sobrestada por- falta
de quorum para votação do requerimento
n• 179/87.

2.3 -

3135

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n<> 194, de 19&7 (apre~

sentado pela comissão de econômia como
conclusão de seu parecer n" 19. de l 987),
que autoriza o governo do Estado de Rondônia
a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 78.021.322,63 (Setenta e _oito milhõeS,
vinte e um mil, trezentos e vinte e dois cruzados

1.3.1 -_Discursos após a Ordem do Dia

e sessenta e três centavos). Votação adiada
por falta de quorum
Projeto de Resolução nc 195, de 1987, que

~ cSEI'IADOR MAURO BEiYEVIDES- Preser-

retifica a Resolução nn 38;de 1987, que auto-

- yação_do Dnocs.
SENADOR~DNALDO

SUR(JAGY- Homenagem ão Pastor José Tavares de Souza.
SE/'lllDOR JYELSOIY WEDEKIIY- Diliéuldades nas relações com os EUA devido a p-o)íw
tica brasileira de informática.
~NADOR JUTNfY MAGALH4ES- Restrições à política econômica

L3..2 --Comunicação da Presldenda
Corivocaçáo de sessão extraordíli.ána a realizar-se hoje, às 14 horas e 30 minutos, com
Orderil do Dia que designa.
-

--- ----------

1.4- ENCERRAMENTO
2 -ATA DA 83• SESSÃO, EM 24 DE
NOVEMBRO DE 1987

2.1 -ABERTURA
2.2 -EXPEDIENTE
2.2.1_- Mens;agem do. Senhor

Presl~

denti>cc@ Rej>úbllca
Submetendo iJ de/jberação do Senado, a
escolha de nOme "_indicado para cargo Cl.!io
provimento depende de sua previa aqUTeScên~

--N-., 387/87 (rio.575/87, na origem), referente a esçolha do Sr. Edson Carvalho Vidigal,
para exercer o çargo de Ministro do Tribunal
Federal de Recursos, na vaga decorrente da
aposentadoria do Sr. Lauro Franco Leitão.

222 - Oficio do Sr. 1•-Secretário da
Câmara dos Deputados
Enciuninharido à ievisão do Senado autógrafo do seguinte proji:to:
- -PiõjetO de f..ei da Câmara n~ 45/87-Complementar (n 9 9/87-Coniplementa!, na Casa
de origem), que altera dispositivos da Lei
Complementar n9 48, de 1O de dezelnbro de
1984.
2.2.3- Discurso do J2pediente
$ENADOR CJl) SABÔM DE CARVALHO
- Irriçiressões de -S: Ex" sobre o momento político nacional.
2.2A ..:_· Comulücação. da Presidência
~Recebimento das Mensagens nos 388 a
393/87 (n<!S 569 ~ 574, na origem), pelas quais

o Senhor Presidente da República solicita auw
torização para que as Prefeituras Municipais
de_ Cabo Frio---,. RJ, Pompéia e Tapiraí- SP
possam contratar operações de crédito, para
os fins que especificam.

rizou a Prefeitura Municipal de Campo Mourão,
Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito mi-lhões, quinhentos e doze mil cruzados). Votação adiada por falta de quorum

Projeto de Resolução n" 196, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado do Amazonas
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 465:<)00,00 Obrigações do T escuro Nacional - OTNs Vota~o a~ada por falta de quoruli?Projeto de Resolução n" 197, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida
de Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 60.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTNs. Votação adiada por falta
dequorom.
·Projeto de Resolução no 198, de 1987, itue
autoriza a prefeitura municipal de Arai Moreira,
Estado do Mato Grosso do Sul,_ a contratar
operação de crédito nO valor correspondente,
em cruzados, a 4.914, 47 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n~ 199~ de 1987, que
autoriza a prefeitura municipal de Poconé, Estado do Mat_o Grosso, a contratar operação
de crédito no valor corre~dente, em cruzados, a 80,000,00 Obrigaçõês_ do Tesouro Nadanai - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n" _200~ de 1987, que
autoriza a prefeitura municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso_, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.:393,07 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. ·vOtação adiada por falta de
quorum.
_ Proj~to de ~Jução n"' 201, de 1987, que
autoriza a prefeitura municipal de Pontal, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados.
a 31.551,91 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada, por falta de quo-

rum.
Prqjeto de Resolução nj> 202, de 1987, que
autoriza a prefeitura municípal de Batatais, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 3.183,16 ObriQações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada, por falta de quorum
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Projeto de Resolução no 203, de 1987, que
autoriza a prefeitura munlc_ipal de Belo Hori~

cruzados. a 1297,39 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. Votação adiada, por falta

zonte, Estado de Minas G.eraiL a contratar operação de crédito no valor correspondente, em

de quorum.
Projeto de Resolução n9 213, de 1987, que
_autoriza a prefeitura municipal
de Felipe
Guerra, Estado do Rio Cirande do Norte, a
contrat~; operação de crêdito no valor cqrrespendente, em cruzados, a 4.903,67 Obriga-

cruzados,a466.400,000brigaçõ~sdoTesou-

ro Nacional - OTN. Votação adiada, por
falta de quorum.

Projeto de Resolução no 204, âe 1987, que
ções do Tesouro Nacional- OTN. Votação
autoriza a prefeitura muniCiPal de Belõ Hoiizonte, Estado de_Minas Gerais, a contratar opeadiada, por falta de quorum.
ração de crédito no valor correspondente, em
·
cruzados, a 255.141,12 Obrigações do TesouProjeto de Resolução n~ 214, de 1987, que
ro Nacional_ OTN. ·votação--adiada,--por-- ~_autoriza-a Prefeitura Municipal de lndaiatuba.---falta de quorum.
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzaProjeto de Resolução n~ 205, de 1987, que
dos, a202.400,00 Qbri_gações d_o Tesouro Naautoriza a prefeitura municipal de Bento Goncional _ OTN. Votação adiada. por faltã de
çalves, Estado do_ Rin Grande do Sul, a conquorum.
~at~roperação d~ crédito~~ v~;r corresponProjeto de Resolução n9 215, de 1987, que
en e, em cruza os, a 5. 1'
Obrigações
autoriza a Prefeitura Municipal de Itacoatiara,
do Tesowo Nacional- OTN. Votação adiada, por falta de quoJUm,
Estado do Amazonas, a contratar operação_
·
de crédito no valor correspondente, em cruzaProjeto de Resolução n~ 206, de 1987, que
dos, a 79.936,93 Obrigações do T escuro Naautoriza a prefeitura municipal de Bento Qonclonai _ OTN. Votação adiada, por falta de
çalves, Estado do Rio Grande dO Sul, a conquorum.
tratar operação de crédito no valor corresponProjeto de Resol~ão no 216, de 1987~_que
dente, em cruzados, a 1282,33 Obrigações
do Tesouro Nacional _ OTN. Votação adiaautoriza a Prefeitura Municipal de Jtiquira, Estada, por falta de quorum.
do do Mato Grosso, a _contratar operação de
crédito no valor_correspondente, ell) cruzados,
Projeto de Resolução n~ 207, de 1987, que
a 32.123,55 Obrigações do Tesouro Nacional
autoriza a prefeitura municipal de Bragança
_ OTN. Votação adiada, p·or falta de quo~
Paulista, Estado de São Paulo, a contratar operum.
ração de crédito no va1or correspondente, em
cruzados, a 207.869,00 Obrigações do TeseuProjeto de Resolução n9 217, de 1987, que
ro Nacional - OTN. Votação adia~. por
autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara, Esfalta de quorum.
tado do Mato Grosso, a contratar operação
Projeto de Resolução n 9 208, de 1987 , que
de crédito no valor correspondente, em cruzaautoriza a prefeitura municipal de Brotas,
dos, a 79.997,18 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Votação adiada, por falta de
Estado de São Paulo, a contratar operação
quorum.
de crédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 93.984,96 Obrigações do Tesouro Na~
Projeto de Resolução n~ 218, de 1987, que
cional - OTN. Votação adiada, por falta de
autoriza a Prefeitura MWlicipal de Jardim, Esquorum.
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar operaProjeto de Resolução no 209, de 1987, que
ção de crédito no valor correspondente, em
autoriza a prefeitura municipal de Çaçador,
cruzados, a 7.500,00 Obrigações do Tesouro
EStado de Santa Catarina, a contratar opera~
Nacion_al - OTN. Votação adiada, por falta
ção de crédito no valor correspondente, em
de quorum.
cruzados, a 5.555,73 Obrigações do Tesouro
Projeto de ResoluÇão n 9 219, çie_ 1987; que
Nacional- OTN. Votação adiada, por falta
autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim, Esde quorum.
-tado do Mato Grosso_do Sul, a contr:atar operaProjeto de Resolução n~ 21 O, de 1987, que
ção de crédito no valor correspondente, em
autoriza a prefeitura municipal de Cajamar,
cruzados. a 16.818,00 Obrigações do T escuro
Estado de São Paulo, a contratar operação
Nacional - OTN. Votação adiada, por falta
de crédito no valor correspondente, em cruza~
de quorum.
dos, a 16.917,29 Obrigações do Tesouro NaProjeto de Resolução n"' 220, de 1987, que
clonal - OTN. Votação adiada, por falta de
autoriza a Prefeitura Municipal de Joac;abp., Esqu.orum.
tado de Santa Catarina, a contratar operação
Projeto de Resolução ne 211, de 1987, que
de crédito no valor correspondente, em cruzaautoriza a prefeitura municipal de Campo
dos, a 9.760,29 Obrigações do Tesouro Nadona! - OTN. Votação adiada por fa1ta de
Maior, EStado do Piauí, a co_ntratar operação
de crédito no valor correSpondente, em cruza~
quorum.
dos, a 13.471,64 Obrigações do Tesouro NaProjeto de Resolução n<? 221, de 1987, que
cional- OTN._Votação adiada, por falta de
autoriza a Prefeitura Municipal de Lagarto, Esquorum.
tado de Sergipe, a contratar operação de créProjeto de Resolu~ão n 9 212, de 1987, que
dito no valor correspondente, em cruzados,
autoriza a prefeitura municipal de Coronel
a 5.148,73 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada, por falta de quoMacedo, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
rum.
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Projeto de Lei da Câmara n? 216, de 1_985
(n 9 2.929/83, na Casa de origem), que altera
a redação da Lei n9 6251, de 8 de outubro
de 1975, que "institui normas gerais sobre
desportos". (Dependendo da votação do Requerimento n~ 179, de 1987, de adiamento
da discussão.) Discussão sobrestada, em
viitUde da falta de quorum para votação do
. Requerimento ne 179/87.
Projeto de Lei _da Câmara no 42, de 1987
(n~ 187,183, na Casa de origem), de iniCiativa
do Senhor _Presidente da República, que autoriza a criação de municípios no TerritóriO Federal do Amapá, e dá outras providências. En~
cerrada a discussão, após parecer proferido
pelo Senador Aureo Mello, devendo a votação
ser feita na sessão seguinte.
Mensagem no 241, de 1987 (n~ 417/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado dó Amazonas a
contratar_ operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,_ a 877.106,00 ObrigaçõeS do Tesouro Nadbrial - OTN.- Encerrada a discussão, do· Projeto de Resolução
n 9 -222!87, oferecido peló Senador Leopoldo
Peres, em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita na sessão segutnte.
Mensagem n"' 243, de 1987 (n~ 419/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Anaurilândia,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 7.057,05 Obrigações do T~
souro Nacional- OTN. Encer'rada a discussão, do Projeto de Resolução no 223/87, ofereddo-pelo Senador Wilson Martins em parecer
proferido nesta data, devendo _a votação ser
feita na sessão seguinte. _
Mensagem n<? 246, de 1987 (no 422/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de_ Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzado.s, a
83368,83 Obrigações do .Tescuro .Nacional
- OTN. Encerrada a discussão, do .Projeto
de Resolução no 224/87, oferecido pelo Sena~
dor Albano Franco em parecer proferido nesta
- data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.
Mensagem n9 247, de 1987 (no 423/87, na
_origeril), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
_.58.539,25.0brigações do Tesouro t-\acional
- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto
de Resolução_ n" 225/87, Qferecido pelo Senador Albano Franco, em parecer proferido nesta data, devendo a vo~ão__s_exJejt_a nél sessão
seguinte.
Mensagem n9 256, de 1987 (no 432/87 ~na
origem), relativa à proposta para que seja auto--rfzada a Prefeitura Municipal de Pacatuba, Estado de Sergipe, a contratar operação de_ créditO np valor correspondente, em cruzados,
a 16.180,88 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. EnceiTada a dlsc_ussão, do Projeto
de Resolução n 9 226/87, oferecido pelo Sena-
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dor Francisco Rollemberg, em parecer profe-

rido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
Mensagem n? 257, de 1987 (no 433/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada o Governo do Estado da Paraíba a con-

tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 42.360,70 Obrigações
do T escuro Nacional -

OTN. Encenada a

discussão, do Projeto de Resolução no
227/87, oferecido pelo Senador Leopoldo Peres, em parecer proferido nesta data, devendo
a votação ser fe[ta na sessão seguinte.
Mensagem n• 258, de 1987 (n• 434/87, na

origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado da Para~ba a con-

tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 48.974,87 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN Encenada a
discussão, do Projeto de Resolução n~
228/87, oferecido pelo Senador Leopoldo Perez em parecer proferido nesta data, devendo
a votação ser feita na sessão se~uinte.
Mensagem no 260, de 1987_(11" 436/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Passo Fundo,
Estado -do RiO Grande dO Sul, a contratar operação-de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 57.062,03 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. Encenada a discussão,
do Projeto de Resolução no 229/87, oferecido
pelo Senador José Fogaça, em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
Mensagem n<> 261, de 1987 (n' 437/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Patos, Estado
da Paraíba, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
6.053,19 Obrigações dO Tescuro· Nacional OTN. Encem~da a discussão, do Projeto de
Resolução n~ 230/87, oferecido pelo Senador
Gd Sab6ia de Carvalho, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
Mensagem n~ 272, de 1987 (n~ 448/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São Pau1o, a contratar operação de crédito no valor corresponàente, em cruzados,
a 10.556,03 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto
de Resolução n~ 231/87, oferecido pelo Senador José Fogaça;·- em parecer proferido nesta
__ data,._..devendo_ a votação ser feita na sessão
seguinte.
Mensagem n9 276, de 1987 (n9 452/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 Obriga.çõés do Tesouro Nadanai - OTN. EncerTada a discussão, do
Projeto de Resolução n~232/87, oferecido pelo
Senador Alfredo Campós, em parecer profe-rido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
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do de Santa Catarina, a contratar operação
Mensagem n" 277, de 1987 (no 453/87, na
de crédito no valor correspondente, em cruzaorigem), relativa à proposta para que seja autodos, a 17.652,2"6-0brigações do Tesouro NariZada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
cional- OTN. Encerrá.da a discussão. do
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
Projeto de Resolução no 239/87, oferecido pelo
de crédito no valor correspondente, em cruzaSen"ador Nelson Wedekin, em parecer profedoS, 466AOO,OO Obrigações do T escuro Narido nesta data, devendo a votação ser_ feita
cional - OTN. Encerrada a discussão, do
na sessão seguinte.
-Projeto de Res_olução n~ 233/87, ofereddõ pelo
senador Alfredo Campos, em parecer profeMensagem n~ 320, de 1987 (n° 496/87, na
rido nesta data, devendo a votação ser feita
origem), relativa à proposta para que seja autona ·seSSão_ $_€:Quinte.
rizada a Prefeitura Municipal_ de Manaus, EstaMensagem- n" 283, de 1987 (n~ 459/87, na
do do Amazonas, a contratar operação de créorigem), relativa à proposta para que seja autodito no valor correspondente, em cruzados,
a_149.513,92 Obrigações do Tesouro N~cio
rizada a Prefeitura Municipal de Bragança Paunal- OTN, Encerrada a discussão, do Prolista, Estado de São Paulo, a contratar operação c:l_~ _crédito no valor correspondente, em
jeto de Resolução n" 240/87, ofereç[cfo pelo
crUzados, a 53.023,00 Obrigações do Tesouro
Senador Aureo Mello, em parecer proferido
Nacional - OTN. Encerrada a discussão,
nesta data, devendo a votação ser feita na sesdo Projeto de Resolução n~ 234/87, oferecido
são seguinte.
pelo Senador José Fogaça, em parecer profeMensagem n' 323, de 1987 (n' 499/87, na
rido nesta da~, devendo a votação ser feita
origem). relativa à proposta para que seja autona_- ses.S:ão seguinte.
rizada a Prefeitura Municipal de Moema, EstaMerlsagem n9 295, de 1987 (no 471/87, na
do de Minas Gerais, a contratar operação de
origéin), ieJativ.:i à proposta para que seja autocrédito no valor correspondente, em cruzados,
rizada a Prefeitura Municipal de Cristinápolis,
a 45.985,1 O Obrigações do Tesouro Na danai
-EstadO de Sergipe, a contratar operação de
- OTN. Encenada a discussão, do Projeto
crédito no valor correspondente, em cruzados,
de Resolução n9 241!87, ofereCido pelo Sena~
a 14.035,3-0-0br!ga_çõ_es dO Tesouro Nacional
dor A1fredo Campos, em parecer proferido
_._ QTtt Encerrada a discussão, do Projeto
nesta data, devendo a votação ser feita na Se&- de Resoluçáo n" 235i87, oferecido pelo Senasão seguinte.
dor Albano Franco, em parecer proferido nesMenSagem n~ 327, de 1987 (n" 503/87. na
ta data, devendo a V'Otação ser feita na sessão
origem), relativa à proposta para que seja autoseguinte.
rizada a Prefeitura Municipal de Mossoró, EstaMensagem n' 303, de 1~87 (n' 479/87, na
do do Rio Grande do Norte, a contcatar opera~
·origem), ·relativa à proposta para que seja autoção de crédito no Valor Correspondente, em
rizada a Prefeitura Municipal de Içara, Estado
cruzados, a 36.259,19 Obrigações do Tescuro
de Santa Cafa:rina, a contratar operação de
Nacional - OTN. Encerrada a discussão,
·crédito no valor correspondente, em cruzados,
do Projeto de Resolução n~ 242/87, oferecido
a· 552,55 Obrigações do Tescuro Nacional- pelo Senador Maurício Correa, em parecer
OTN. Encerrada a discussão, do Projeto de
proferido nesta data, devendo a votação ser
Resolução 0° 236/87, oferecido pelo Senador
feita na sessão seguinte.
.
Nelson We.dekin, em parecer proferido nesta
Mensagem n~328, de 1987 (o"-.504787, na
data, devendo a votação- s~r feita na sessão
origem), relativa à proposta para que seja autoseguinte,
...
rizada a Prefeitura Munkípal de Natal, Estado
Mensagem n" 306 de 1987 (n~ 482/87, na
do Rio Grande_ do Norte, a contratar operação
origem), relativ~ à proposta para que seja autode crédito no valor correspondent~, ~ cruzarizada a Prefeitura Municipal de lndiaroba, Esdos, a 431.150,00 ObrigaÇões do T escuro Na. tado de S~rgipe, a contratar operação de crécional - OTN. Discussão sobrestada, em
dltq_ no valor correspl?ndente, em cruzados,
virtude da falta de quorum para a votação
a 2.569,50 Obrigações do Tesouro Nacional
do Requerimento n~ 269/87, lido nesta oportu- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto _ nidade.
deResOii.íçãÓ n? 237/87, Oferecido pelo SenaMensagem n~ 339, de 1987 (no 515/87, na
dor Fralicisco Rollember, em parecer profeorigem), relativa à proposta para que seja autorido nesta dat~. devendo a votação ser feita
rizãda a Prefeitura Municipal de São João
na sessão Seguinte.
EVangelista, Estado de Minas Gerais, a con-Mensagem n 9 307, de 1987 (n" 483/87, na
tratar operação de crédito no valor corresponorigem); ralati\rã à prOposta para que seja autodente, em cruzados, a 549,81 Obrigações do
rizada a Prefeitu_ra Municipal de lrani, Estado
Tesouro Nacional- OTN. Encerrada adisde Santa Catarina, a contratar operação de
cussão do Projeto de Resolução n~ 243/87,
crédito no valor cofrespondente, em curzados,
oferecido pelo Senador Alfredo Campos, em
a 2.080;83 Obrigações do Tesouro Nacional
parecer proferido nesta data, devendo a vota- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto
ção ser feita na sessão seguinte.
de Resolução n9 238/87, oferecido pelo Senado Nelson Wedekin, em parecer proferido nesMensagem n~ 340 de 1987, (n9 516/87, na
ta data, devendo ser feita na sessão seguinte.
origem), relativa à proposta para que seja autoMensagem. no 316, de 1987 (n9 492/87, na
rizada a Prefeitura Municipal de São -João do
origem), relativa à proposta para que seja autoPiauí, Estado do Piauí, a contratar operação
rizada a Prefeitura MuniciPal de Joaçaba, Estade crédito no valor correspondente, em cruza-

a
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dos, a 29.292,00 Obrigações do Tesouro Nadona] - OTN. Encerrada a discussão do

Projeto de Resolução n"244/87, orereddo pelo
Senador Maurício Corrêa, em parecer proferido nesta data. devendo a votação ser feita

na sessão seguinte.
Mensagem n" 344, de 1987 (n~ 520/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor çorrespondente, em cruzados, a 465.039,04 Obrigações do T escuro Naclonai, OTN. - Encerrada a discussão do
Projeto de Resolu_ção 0°245/87, oferecido pelo
Senador Wilson Martins, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

Mensagem n~ 345, de 1987 (n~ 521/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura MUnicipal de São Paulo,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 465.039,04 Obrigações do T escuro Nacional - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n~246/87, oferecido pelo
Senador Wilson Martins, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
Mensagem n<:> 350, de 1987 (n? 526!87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Stdrolândia,
Estado do Mato Grosso do Sul, a çontratar
operação de crédito__no valor correspondente,
em cruzados, a 13.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN._ Eocerrada a discussão do Projeto de Resolução n"247/87, oferecido pelo Senador Wilson Martins, em parecer
proferido nesta data. devendo a votação ser
feita na sessão seguinte.
Mensagem no 351. de 1987 (n" 527/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Solâne_a, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
15.090,52 Obrlgações do Tesouro Nacional
- OTN. Encenada a discussão do Projeto

de Resolução n~ 248187, oferecido pelo Senador Francisco Roi!emberg, em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
M_~nsagern 0°-356; ~de 19~7 (n~ 532187, na
origem), relativa à proposta para-que seja aUtorizada a Prefeitura Municipal de T eresópolis,
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52.881,82 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n"249/87, oferecido pelo
Senador Jamü Haddad, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

Mensagem n"' 362, de 1987 (n" 538/87, na
Origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul a contratar
operação de crédito. no valor correspondente,
em cruzados, a 1üa058,81 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Encerrada a discussão do Projeto de Resolução no 250/87"" oferecido pelo Senad_os Mendes Canal e, em parecer
PiOferldo nesta data, devendo a votação ser
feita na sessão seguinte.
Mensagem nQ 368, de 1987 (n? 544/87, na
-oflgem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória. Estado
do Espírito Santo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados~
a 10.725.40 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. EnceJTada a discussão do Projeto
--de Resolução n 9 251/87, oferecido pelo Sena·
dor Gerson Carriata;-em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.
- ··

Mensagem n' 370, de 1987 (n" 546/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado
do Espírito Santo~ 'a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 37 222,63 Obrigações do T escuro Nacional
- OTN. Encerra~a._ a discussão do Projeto
. de Resolução n"252187, oferecido pelo Senador Gerson Ca01ata. em par~cerproferido _nes-

J':fovembro de 1987

@ dat~

devendo a, votação s'ªr_ feita na sessão

seguinte.
Mensagem n<> 373. de 1987 (no 549/87, na

origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Pr_efeitura Municipal de Campina
-orande. Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito no v;;~:lof cor:~;espondente, em

cruzados, a 461_.000,00 OPrigctções do T esouro Nacional- OTN. Encenada a discussão
do Projeto de Resolução n~ 253l87, ofer~ido
pelo Senador Gerson Çam_ata__, em parecer
proferido nestã data, deVendo a vOtação ser
feita na sessão seguinte.
2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR AilREO MELLO prol da Siderama.

Apelo em

SENADOR LEITE CHAVES - Trabalhos
da Constituinte e aspectos do projeto de Con:r
tituição, aprovado pela Comissão de Sistematização.
SE!'IADOR ÁLVARO PACHECO- Contesta nota_ do Sr. Ruy Fabiano publicada no Jornal do Bnu:il.

SENADOR LOORIVAL BAPTISTA- Felicitações ao Presidente da Embratur, João Dória
J_únior, e ao Governador Antonio Carlos Vala. .dares, pelo convénio assinado entre a Embralur e o Govemo~c_le Se~gipe ..
-'2.3.2 ....:. ·comanicação da Presidência
Convocação de sessão _extraordinária a- rea·

lizar·se arrianhã, às 10 horas.·com Ordem do
Dia que_ designa.
24- ENCERRAMENTO

3-:.__ DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Mansueto de Lavor, pronunciado na
sessão de 18-11-87_
4 - MESA DIRETORA

5 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
~- COMJ'OS1ÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEl'!TES

Ata da 82"' Sessão, em 24 de novembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena, .. Odacir So.ares Dirceu Carneiro
e João
Castelo.
'
----- - .
"}

ÁS 10 HORAS; ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES,
AJuízio Bezerra - Leopoldo Perez - Cãr10s
De'Carli- Aureo Mello- Odacir Soares- Ronaldo Aragão - Olavo Piies ---:_João Menezes
- Jarbas Passarinho - João castelo - Alexandre Costa - Edison lpbão -João Lobo- Cha-

gas Rodrigues-Ã!varo Pacheco- Virgílio Távora- Cid Sabóia de CalValho- Mauro Benevides
.....:... C8rtos Alberto _.::.-José Agripino - LaVoisier
Maia- Marcondes Gadelha- Humberto LÚcena
-Marco Maciel -Antonio Farias- Mansueto
de Lavor- GüilheiTfle Palmeira- Divaldo Suruagy - Albano Franco - Francisco Rollemberg
- Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy Maga·

-

lhães -José lgnácio Ferreira - Geçson Camata
-João Calmon- Jamil Haddad - Nelson Carneiro - Itamar Franco - --A1fredo Campos Ronan Tito -Severo Gomes- Fernando Henrique Card_o_so - .Mário Covas - M~uro_ Borges
-Iram Saraiva - Jrapuan CostaJ_únior - Po,mpeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho
-Roberto Campos- Louremberg Nunes Roc;ha
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Novembro de 1987
- Mãrcio Lace1da - Mendes Canale - Ra·chid
Saldanha Derz.i - Wilson Martins....:.... Leite Chaves
- Affonso Camargo- José Rtcha -Jorge Bor-

nhauseu -

Dirceu Carneiro -

Nelson Wedekin

-Carlos Chiarelli-- José Paulo Biso!- JoS_é
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) :.:_-A
lista de presença acusa _o comparecimento de
65 Srs. Senadores. HavendO númeio regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra~
balhos.
O Sr. Primeiro-Secretário irá proceder

à--leitura

do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N· 386!:87 (n:' 567/87, ·na a·rígem), de ·23 de
novembro do corrente, referente às Mensagens
n·• 186, 309, 313, 317, 319,320, 321, 323,324,
326, 337, 342, 348, 354, 36], 369, 371, 502,
519, 520, 526,545, 610~614, 646, J94. 804,
805, 806,807, 809, 810, 81_!;,'812, 813. 816 e
851, de 1986; 4, 5, 6, 7, 1~6. 141,185, 186,
e 193, de 19B7.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O
Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.

É lido o seguinte

REQ(JERIMENTO

N• 265, de 1987
Nos termos regimentais, requeiro a retirada, para reexame, do Projeto de Lei n~ 45, de 1987,
de minha autoria, que "indui despesas com segu~
ros de _saúde entre os abatimentos do Imposto
de Renda".
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1987.
-Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares):___ Este
requerimento será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 279,
U, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Oâãck Soares) - A
Presidência recebeu as Mensagens n"' 384 e 385,
de 1987 (n«~ 5_65 e 566/87, na origem), de 23
do corrente. pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item vr, da Constituição, e _de acordo com o art. 2° da Resolução
n" 93n6, do Senado Federa1, solicita autorização
para que as Prefeituras Municipais de Ajuricaba
(RS) e Santa _Terezinha (Mn poSsam contratar
operações de crédito, para os fins que especificam.
Nos_termos da Resolução n~ 1, de 1987, a Presi~
dência designará, oportunamente, os relatores
das matérias.
O SR. PRESIDENTE (Odacir SoeJres) -.A
Presidência recebeu, do Prefeito de Cravinhos, Estado de São Paulo, o Ofido n9 S/50, de 1987
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O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer,
(n~ 91181, na Origeni), solicitando. a retificação
Senador.
da Resolução n~ 174, de 1987, que autorizou
aquele município a contratar operação de crédito
O Sr. Divaldo Suruagy - Gostaria de_ refei-to valor de Cz$ 3.494.069,60 (três milhões, quarendar o ponto de vista defendido por V. Ex" neste
trocentos e noventa e quatro mil, sessenta e nove
instante. J:: um absurdo que o Governo, através
cliJZaâoS e sesSenta centavos).
de um dos seus Ministros, decrete intervenção
Nos termos da Resoluçãon~ 1, de 1987, a Presinum órgão, numa autarquia, responsável pela exdência designará, oportunamente, o relator da
portação do terceiro ou quarto produto na pauta
matéria.
do mercado internacional brasileiro e apenas diga
O SR. PRESIDENTE-(ddãcir-Soare5) - Há
que há irregularidades e não as especifique; que
oradores insCritos.
decrete__ uma intervenção onde _o titular dessecar-Concedo ã palavra ao nobre Senador Dirceu ---go pode estar errado ou pode _estar a::rto.. e sem
Céin1eTrO.
- -dar nenhuma explicação à Nação, apenas dizendo
cjue existe essa irregularidade. O pensamento
O SR. DIRCEU CARf'IEIRO PRONiJNCJA
nosso, dos Senadores de Alagoas, do Senado_r
DISCURSO QUE, Ef'rtRE(J(JE À REViSÃO Teotonio Vilela_Filho, do Senador Guilherme PalDO ORADOR. SERÂ PUBUi:::ADO POSTEmeira e meu _-ê de fazermos Um requerimento
RIOR11ENTE.
pedindo informações: o porquê da intervenção,
OSr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço quais foram as causas, quais foram os motivos.
Mas V. Ex• traz com muita propriedade _uma dúvia palavra pela ordem.
da e uma interrogação: os pedidos de informação
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -OConnão estão sendo" respondidos pelo Executivo à
êedO a-palavra ao SenadOf lt::liria-r-Fr<inCo; pela
Câmara Alta deste País. Então, é muito melhor
ordem.
que- convoquemos o Sr. MiniStro que S. _-Ex.
explique aqui da tribuna o porquê dessa intervenREQ(JERIMENTO
ção. Eu queria apenas referendar_ e reforçar os
pontos de vista magnificamente colocados por
N• 268, de 1987
V. Ex', Senador Itamar Franco.
Nos .termOO do art. 198, alínea d do Regimento
Interno, reqüeiro inversão da Ordem do Dia, a
O SR. ITAMAR FRANCO- AQradeço a infim de _que a matéria constante do item n? 29
tervenção de V. Ex', Senador Divaldo Suruagy.
seja submetida ao Plenáriõ em último lugar.
Exatarnentel Se V. Ex" fizer um pedidO-de informaSala das Sessões, 24 de novembro de 1987.
ções, sobre o caso do Instituto do Acúcar e do
-Senador João Menezes.
Ál~ool, não vai receber informações.
r

e

O SR. ITAMAR FRANCO (PL - MO. Pela
Ordem. 5eii1 reVisão do orador.) -Sr. Presidente,
·-Srs. SenadOres:
Gostaria de fazer a V. & uma solicitação. O
recesso do Senãdci está se aproxiJTiando. Encaminhamos à Mesa, e acredito também que outros
parlamentares, outros Senadores, vários pedidos
de informações. I:: um tipo de ação parlamentar
que tem sido utilizado ao longo dos tempos, particuleJrrne.nie por nós outros. Ocorre Sr. Presidente,
que o Executivo teiffia em nao-responder os pedidos de informações. Temos pedidos dirigidos ao
Ministério dos Transportes, temos pédidos dirigidos ao Executivo em relação à chamada Conta
Delta-3, do acordo nuclear paralelo; acordo que
o Brasil manteve com a Alemanha e que deveria
estar informado ao Congresso Nacional, através
---da proml!lgação de um decreto legislativo, à época do Senador José Fragelli. O governo federal
não vem cUmprindo essa deterniinação do Congresso f':iãcional.
Veja V. Ex• o caso, agora, do Instituto do Álcool
e· AÇúcar. De que adiantaria um Parlamentar fazer
un;-pedido de informação? Seria muito mais cOerente, faceLa és~le- desCf€dito do Congresso, que
as LideranÇas da Maioria nesta Casa· convocassem S. _Ex.•, o Sr. Ministro, para que prestasse
deVIqaS_ inform_açõe?. Não é passivei que o organismo Teaeral sofra uma intervenção: uma intervenção que causa prejuízos enormes ao erário
e o Governo não venha prestar os devidos esclarecimentos não só à Ópinião pública, mas, particularmente, ao Congresso Nacional.
- 0- Sr. DtVBidO Suruagy - Senãdof- Itamar
Franco, permite V. EX' um aparte?

O Sr. Albano Franco -

Permite-me V. Ex•

w:n apãrie, Senador Itãinar· FiancO?

O SR. ITAMAR FRANCO --Com prazer,
Senador.
O Sr. Albano Franco - Nobre Senador Itamar Franco, também desejo me assedar às palavras e à preocupação de V. ~. inclusive também
com o referendo do nobre Senador Divaldo Suru.;~gy...
O SR. PRESIDENTE (Odacir· SôâfeS_f .:_- A
Mesa pediria ao orador que não concedesse mais
apartes. Trata-se de uma questão de ordem, e
em questões de ordem não cabem apartes.

o sr. Albano Franco - ...acerca da intervenM
ção no Instituto do Açúcar e do Álcool. Ontem
mesmo, preocupado com os efeitos e as conseqüências da medida, estivemos pessoalmente
Com S. Ex·;-o" Ministro JoSé Hugo, qu_ando manifestamos a nossa apreensão com o que houve
e com,a iDterveflção. Acho _n9,tural, louvi!~el e quero dizer a V. Ex~ nesta hora, que devemos convocar
o Mi_nistro, porque aqui S. Ex• terá a oportunidade
de dar todas as informações que realmente não
$é o Senad.o c.omo a sociedade_.b(asileira precisam s_ab~r_ ,;~:ç_erca da intervenção no 1M. _
O SR. 1TAMAR FRANCO- Muito obrigado,
nobre Senador.
Sr. Presidente, adiantando o nosso pensamento
a V. Ex", que tão bem conhece a ação parlamentar
e também sabe da responsabilidade, portanto,
que te_m o Cóilgresso Nacional, particularmente,
o Senado da República: há uma legislação_ em
vigor, pela qual face a um pedido de _informação
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não respondido no tempo adequado, o Legislativo
toma a soJicitar do Executivo as devidas informações e em caso de negativa de resposta, aplica-se
a lei, aplica~se a legislação. Quando nós queremos
caminhar num regime parlamentar é exatamente
para evitar o que se tem hoje, a ação do Executivo
-

uma aç:ao imperial, uma ação de desprestígio

do Congresso Nacional. V. Ex" senti_u através dos
apartes, no caso do lristituto do Açúcar e do Álcool, que não pre<:isaria nem que as Lideranças
convocassem S. Ex', o Sr. Ministro da Indústria
e Comérdó. V. Ex' que está rio exercfcio da Presi-

dência da Casa,face à gravidade do caso, deveria
convocar S. Ex" o Ministro para que prestasse,
aqui, as devidas ínformações;

porqu~

se nós for-

Pres1dente, esse
não vai ser respondido. O recesso ai está para
o dia 5 de dezembro.
Ouvíamos há pouco o discurso do Senador
Dirceu Carneiro na defesa dãs prerrogativas não
só do Congresso Nadonal mas do Brasil em relação ao processo de retaliação americana. M~s,
é preciso, também, que o Cong:resso se_ ~firme
como Casa. Não é Possível que OExecutivo continue desprestigiando o Legis1ativo, razão pela qual
eu solicitaria, em primeiro lugar, a V. Ex•, que
[IZesse um levantamento de todos os pedidos de
informações, não apenas do Parlamentar que
agàta ocupa a tribuna, mas, de todos nós, e verificasse qual a ação que se poderia ter junto ao
ExecUtivo, para que eSse pedido chegasse antes
do recesso. E em fuilção da gravidade da ação
do Instituto do Açúcar e do Álcool fosse convocado S. Ex" o Ministro, para aqui prestar as devldas
informações.
mos fazer um requerimento, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V.
Ex" tem razão, e a colOcação que V. Ex" faz recebeu
apoio de vários Srs. Senadores. A Mesa vai diligenciar no sentido de fazer com que o Poder Executivo federal responda aos requerimentos já formulados, aos pedidos de informações já formulados
por esta Casa. E a Mesa neste momento já determina à Secretaria Géfal que faça o levantamento,
relativamente aos pedidos de informação, para
que essas informaçõ~s possam vir a esta Casa
na próxima sessão.

O Sr. Nelson Wedekln -

Pela ordem, Sr.

Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin,
pela ordem.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Pela ordem, sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Apenas nesta ocasião retomo ao as_sunto que
ontem levantei nesta CaSa, de que o encaminhamento da votação da Lei do 8oft, por um equívo-co uma das emendas não acolhidas pelo Relator
foi' considerada pela Mesa como aprovada. Nessas condições, esta Casa incoireu nwn equíVovo
que precisa ser corrigido. Levantei esse: assunto
ontem, mas, na verdade, o Seriador João Menezes, com o cuidado de sempre, com o zelo de
sempre e: também no dia de hoje com ~ compreensão de sempre, já me deu a ocas1ao e a
oportunidade de informá-lo devidamente que na
verdade houve aperlas um erro formal e que o
Regimento dá condições perfeitas para que isso

seja corrigido, antes· que ele volte a tramitar na
Câmara dos Deputados.
Por esta razão, apenas reitero as solicitações
que fiZ ontem de que, nos termos regimentais,
este erro, meramente formal, seía devidamente
corrigido não sem antes agradecer ao Senhor
jQ_ão Me~ezes exatamente pelo seu cuidado, zelo
e compreensão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._

O SR. PkESIDENTE (Odacir Soares) Atendendo às ponderações do Relator da matéria,
Senador Nelson Wedekin, a Presidência, nos termos do art. 360, alínea b do Regimento Interno,
submete ao Plenário a retificação dos autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara n" 24. de 1987,
a fim de que se faça constar na ;;3!ínea f fdo arl
11 da proposição a expressão "subs~ndalmen-

te".- ----

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovad~. _. .
.
_•
A Presidência dará conhecimento à Camara
dos Deputados da deliberaçao do Plen~rio, solici·
tando a necessária retificação dos autografas.

OSR.PRESIDENI'E(OdacirSoares)-Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Pronun-

c:i_8 __o _seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs.
Senadores:
A sessão de ontem do Senado despertou-me
ª.atenção_ éoni dois_ fatos: j:)rírneiro, quando o
eminente Senador João Lobo, com sua voz rascante, reiterou o seu pedido de providências a
respeito _da concessão de empréstimos feitos pela
Caixa Econômka Federal e pelo Banco do Brasil
sem a anuência do Senado Federal, conforme
determina a Constituição.
O outro fato, foi a palavra do eminente Senador
Pompeu de Sous4 ·quando declarou que o repr~
sentante do Turismo Brasileiro nos Estados (1mdos, um ato de verdadeira mofecagem, declarou
que o Brasil não tem condiç_õ_es de realizar a próxima Copa do Mundo. Quando ele deve saber, um~
vez. que é regiamen~e pago pela nossa orgamza:ção de Turismo, que o Governo brasileiro já
forneceu à Fifa todos os cadernos de encargos,
para que Sejam examinados e verificada a posSibilidade da _realização çla próxima Copa do Mundo
em nosso País.
Sr. Presidente, esses fatos levaram-me, também, ao assunto de esporte, porque fui procurado
p9r urila c_ptnissão de mais de 20 Presi~entes
de Clubes;· inclusive o Sr. Miguel Aidar, Pres1dente
do Oube dos- 13, pedindo a minha interferência
na votação de um projeto de lei referente ao esporte. Conversei com eles e disse-lhes que o esporte
chegou a u~ estado de anarquia muito grande,
chegou a Uma desordem muito grande que_ se
reflete sobretudo, no futebol. E ê pQr isso que
não al~ançamos mais s~r c:ampeões.-'do Mundo.
Então, em tomo desse projeto de lei se cria
a maior celeuma, quando não existe nada demais.
O que existem são interesses em jogo: é o Oube
dos 13 que quer continuar a governar o esport:,
depois de nOsso futebol ser Jevado à anarqu1a
total.
O Sr. 'Leopoldo Perez- Permite V. ~uma
aparte?

Novembro de 1987
O SR. JOAO MENEZES- Já darei o aparte
a V. Ex•. Então pergunto quem foi que promoveu
a eleição do St. Otávio Pinto Guimarães Pr:sidente e do Sr. Vice-Presidente da CBF? F01_ o
nosso colega, o Deputado Márcio Braga. Então,
ele faz toàa confusão e agora está r~damando
por um suposto projeto de lei que iria regularizar
_o esporte. Esse projeto não regulariza nada •. só
estabelece a confusão, como veremos logo adtante.

O Sr. Leopoldo Perez- Pe~ite V. ~ um
aparte?
O SR. JOÃO MENEZES- Com muita honca.

O Sr. Leopoldo Perez - Nobre Senador
João Menezes, domingo, à noite, tive a oportunidade de assistir a um- programa de esportes,
na televisão, onde os comentaristas faziam um
apelo a V. Ex" no sentido de liberar o Projeto Márcio Braga que está tramitando aqui no Senado
Federal. Mas, devo fazer urna observação a V.
Ex': é _que o esporte nacioilal chegou a uma posição de exaustãO, porqUe os grandes clubes, em
todos os Estados da Federação, inclusive no meu
e no seu, vitimas do chamado voto unitário pelo
qual se _elegem politiqueiros - no ·mau sentido
da palavra -para dirigirem as federações locais,
forçam a organização de campeonatos inteiramente deficitários, o que leva os grandes clube_s,
como _o Nacional do Amazonas, o Paissandu e
o Remo, no Parâ, Flamengo, F1uminen'se e outros
do Brasil, praticamente, ao estado de falência.
Precisa-se; na realidade, refazer a legis1ação, permitindo que os grandes clubes de massa, aqueles
que realmente levam aos campos de futebol as
grandes multidões. tenham condições de manter
as suas equipes bem pagãs, bem conduzidas,
bem treinadas, para que o Brasil volte a brilhar
nos campos internacionais.
O SR. JOÃO MENEZES -Muito grato pelo
aparte de V. EX", Senador Leopoldo Peres. Quer~
mos completá~lo, dizendo que o esporte brasileiro, sobretudo o futebol, chegou ao fu1;1do do
poço pela confusão que fazeni Os seus dirigentes.
A nossa objeção é que já tentaram isto através
da Constituinte e não conseguiram.
O Projeto de Constituição· atual, o de número
m, no seu art. 252, já dá uma noção do que se
vai fazer em matéria de esporte.
Reza o art. 252:
"Art. 252. É dever do Estado fomentar
práticas desportivas formais e não formais,
direito de cada um, dentro dos seguintes
princípios:
r- respeito à autonomia das entidades
desportivas dirigentes e associaçõe~, quanto
à sua organização e funcionamento 1ntemos;
II- destinação de rec:ursos públicos para
amparar e promover prioritariamente o desporto educacional, o não profissional e, em
casos específicos, o desporto de alto rendimento;
III- tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional;.
JV- proteção e incentivo às mamfestações desportivas de criação naCional. _
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Parágrafo (mico. O Poder Judiciário só
admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as

instâncias da justiça desportiva, que terá o
prazo máximo de sessenta dias, contados da
instauração do processo, para proferir decisão frnal."

Vejam V. Ex"' que este assunto está sendo tratado no Projeto de Constituição. Só poderemos ou
deveremos ter um novo objetivo depois de verifi-

car o que a Constituição determina, sob pena
de fazermos agora uma lei e daqui a pouco teremos de alterar, porque não está dentro das normas e das disposições que a Constituição determina.
O Sr. Janül Haddad aparte?

Permite V. Exl' um

O SR. JOAO MENEZES - Ouço V.

Exo

O Sr. Jamil Haddad -Senador João Menezes, V. Ex!' que foi membro do Conselho Nacional
dos Desportos, com grande brilhantismo, sabe
que o nosso País- em termos de prática desportiva - tem condições de ser um dos grandes
celeiros do mundo em todos os campos do esporte. Temos tido exemplos marcantes na vida desportiva nacional quando vemos atletas conseguirem chegar ao podium em competições internacionais apesar de serem desnutridos, de não terem grandes condições para se desenvolverem
dentro do campo esportivo, esses fenômenos
ocorrem, corno, por exemplo, com o nosso_ conhecido atleta Joaquim Cruz. Quero dizer a V.
EJcl' que participei nesta fase do projeto com a
apresentação de algumas emendas, como antigo
desportista que fui. O problema do prazo para
aprovação, para mim, ele pode ser prorrogado
- não sou daqueles que acham tem que ser
votado com urgência, urgentíssima. Não é projeto
para aprovação em urgência urgentíssima. Mas
me parece que mesmo que haJa modificações
dentro do que está preceituado na Constituição,
haverá necessidade de uma legislação específica
ordenando esses dispositivos constitucionais, no
que pediria a V. Ex" que, se assim entender, antes
do término dos trabalhos, em seis de dezembro,
V. Ex!' liberasse o projeto; porque o projeto emendado voltará à Câmara dos Deputados. Voltando
à Câmara dos Deputados esse projeto s6 será
aprovado após a aprovaÇãO da Constituição. É
urna questão de prazo que V. Ex" conhece muito
bem, que não se contraditará, em absoluto, com
a pretensão de V. Ex" de se aprofundar mais no
estudo e no debate desse assunto.
O SR. JOAO MENEZES -Muito obrigado
a V. EX'
O aparte do eminente Senador Jamil Haddad
aborda dois pontos. Um é aquele que diz respeito...
OSR.PRESIDENTE(JoãoCastelo)-Quero
alertar o nobre companheiro João Menezes que
faltafh apenas dois minutos para que se esgote
o seu tempo.

O SR. JOÃO MENEZES - O primeiro é
aquele que diz respeito ao esporte em geral. Isso
nunca foi cuidado no Brasil. ~ mal que precisa
ser c_ombatido.
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Temos no Pará, agora, um garoto Fábio que
discurso para que possamos passar à Ordem do
tem 15 anos, e há de subir ao pódio na natação,
Dia.
mas p6r'-quê? Porque, com um sacrifício enorme
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Gostaria
é mantido nos Estados Unidos, de vez que, até
de neste aparte apoiar V. Ex" nesta análise que
o momentO, não obteve ajUda de ninguém da
faz do esporte do Brasil, notadamente do futebol.
direçâo esportiva ou educacional. Ele está lá, em
Na verdade, o que aconteceu ultimamente a resMaiami, já ganhando, se colocando, melhorando
peito do esporte brasileiro é estaparfúdio, princio seu tempo e vai, em pouco tempo, ser o brasileiro vitorioso nurri- campeonatO mundial de natapalmente, no que se refere a esta exclusividade
na transmissão, pela televisão, dos jogos realização.
dos pelos Clubes que compõem o chamado
Tivemos aquíem Natal, no Rio Grande do Nor"Grupo dos 13'', Isto, apenas traz prejuízos ao
te, uma moça que, depois, atravessou o Canal
telespectador brasileiro, ao telespectador desporda Mãncha, sozinha. Era uma nadadora exceptista e ao próprio desportista brasileiro de um mocional, com cer<:a-Cle quinze ·anos. Ninguém fez
do geral. Esta exclusividade, como todo outro
nada por ela no esporte. Então, este aspecto tem
qualquer tipo de exclusividade, em matéria qe
que mudar e é por isto que está-se debatendo
comunicação de massa, deve ser repudiada tena Constlluição, na procura de instrumentos _e
nazmente, de modo muito forte, de modo muito
condições para que se possa cuidar do esporte
definido, porque exatamente em prejuízo popular.
em geral e não do futebol exclusivamente- porApoio V. Ex", nesta sua observação.
que no futebol a badema está sendo feita pelos
próprtos "donos" do futebol. Vejam, por exemplo:
. O SR. JOAO MENEZES __:Muito grato pelo
quem elegeu o Sr. Octávio Pinto Guimarães e
aparte de V. Ex" e atendendo ao apelo amigo
o Sr. Nabi Chedid? Foi o Sr. Márcio Braga. Agora,
do nosso eminente Presidente, vamos encerrar,
o Sr. Márcio_ Braga está brigado com eles e quer
não sem deixar de dizer que o esporte precisa
encontrar uma forma para tirá-los da CBF, porque
mudar esta mentalidade da direção que vem coexiste um grande número de federações que esmandando o esporte, especialmente o futebol.
tão contra os princípios do Sr. Deputado. Então,
Tive a honra de ser campeão do mundo em 1962
é uma luta interna que não leva a nada, não leva
no Chile, porque havia ordem.
a coisa alguma, resultado prático; Esta é a verdade
-Cõmo Presidente do Conselho Nacional de
e vai o Sr. Márcio Braga para a televisão dizer
Desportos
fiZ várias leis regulamentando a vida
que _é o espírito reacionário qaedevã O e~porle
esportiva no País e vários desses decretos foram
ao atras6 e à bagunç:a~ra, _Y&q__ nos represenassinados. Naquele tempo não havia Loteria Estantes desprtistas do mundo inteirO - as Eepúportiva. Hoje, os clubes recebem uma fortuna da
blicas socialistas estão todas tirarido-os melhores
_lugares nas competições! A Alemanha, a Tche- , Loteria Esportiva, receberri de" propaganda e facoslováquia, o Japão, a Rússia - todos se cole:>:-_ ' zem a rnaior bagunça com tudo isso. Essa é a
realidade brasileira.
cam muito bem. Então, isto uma bobagem,
um argumento bobo, um argumento infantil, diQuando Viaja uma Seleção do futebol para o
zer, que é o sistema reacionário que está lmpeCafnpeonato do Mundo ou para outras disputas
o que -s~ ouve? Os maiores escândalos nos jordindo o esporte no Brasil. O que está impedindo
é o fato de não se deixar que eles seja entregue
nais, naS- rádios, na teJevisão. Ameaça-se fazer
a pessoas capazes, que queiram fazer o espGFt€--:--------"-iRquérito, mas inquérito não se faz, mas o fato
pelo esporte. Por que toda essa luta do Oube ~ é que o assunto existe e a popu~ação br~sileira,
dos Treze? Pof quê? Porque brigaram com a Con- que ama o futebol, acompanha tsso pan passu,
fe9e~ação e criaram o Clube qos Treze para que
com imenso pesar.
··
houvesse jogo somente entte~Ç~S grandes clubes
Daí acharinos que a Constituição é que tem
e os pequenos ficam lá de sobra,_se acabando,
que estabelecer as normas gerais, as normas pre-se arrebentando. Mas, o Clube dos Treze já 'arru- · cisas; que irão regulamentar o esporte brasileiro.
mau o seu "pé-de-meia". Mas, como arrumou?
O que não -é possível é dizer que se é popular,
Foi através da propaganda, do marketlng. Fizecomo fez S. Er Márcio Braga na televisão, afirram um contrato de cinco· anos com a televisão,
mando que __ defende o futebol que é do povo.
segundo dizem os jamais, quando eles não sabem
Por que S. Exi' nãO defende também a populase esse aube dos Treze vai durar um ano. São
ridade da não manutenção dos cartórios público!sas irresponsáveis que a-contecem no esporte. _ cos?
-EntãO, p·or causa do voto pluritário ou do unitário,
Para a manutenção do cartório ele nã.o é popuse cria esta celeuma toda
lar e para o esporte é popular!!!
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permite-me
Então, vê V. EJr o que deve nos interessar, no
V. EXI' um aparte?
esporte, é colocar pessoas que não estejam, através do esporte, fazendo campanha eleitoral, proO SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Goscurando tirar vantagens ele!torals, ou.au!!_aS '(}Uaistaria de lembrar ao nobre Senador João Menezes
quer, e, sim, procurar encontrar os novoSC:amique o seu tempo já está ultrapassado, não há
nhos, os novos rumos que façam com que o
mais tempo para conceder o aparte.
futebol brasileiro possa alcançar lugar e o respeito
O SR. JOÃO MENEZES - Peço a V. EX'
que sempre teve no Mundo, sendo, talvez, a priconceda o aparte ao nobre Senador Gd Sabóia
meira e uma das fontes principais do nosso turisde Carvalho, o que muito me -honrará.
mo, do nosso progresso e do nosso conhecimento fora do País.
O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Peço
ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho que
Muito obri_9ado a V. Ex', Sr. Presidente~ (Muito
seja breve e peçO a V. Ex~ que encerre o seu
beml Palmas.)

--e
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Durante o discurso do Sr. Jo.ão Menezes, o S_r.
Odacir Soares,· SeguiJdo-Secret~rio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Castelo, Quarto-Set:retárió.
- -

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo) sa-se à

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. S~nadores:
Quero manifestar o meu voto. Temos aprovado, no Senado Federal, inúmeros projetas semelhantes a este, inclusive aprovamos também,
contra o meu voto, um projeto pelo Estado de
São Paulo de aproximadamente 180 milhões de_
dólares,
Este projeto é de Rondônia e está paralisado.
Quero deixar eJqJresso o meu voto; como tenho
votado favoravelmente a todos-os processos idênticOs a este, voto igual.

Pas--

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1"'-5ecretário.
.E:: lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
l"i' 266, de 1987
Nos termos do art. 19.8.._ªlinea d, do Regimento

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a
fim de que a matéria cons_tante do item n9 3 seja
submetida ao plenário em último lugar.
Sala das SeSsões. 24 de novembro de 1987.

- senador_João Menezes.
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) - Fica
feita a inversão da pauta, conforme o deliberado.
O SR- PRESIDENTE (João Castelo) -ltom
1:

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 194, de 1987 (apresentado pela
Comissão de Economia c:Oriló cólldusão de
seu Parecer n" 19, de 1987), que autoriza
o Governo do Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor de_ ÇZ$
78.021322,63 (setenta e oito milhões, vinte
e um mil, trezentos e vinte dois cruzados e
sessenta e três centavos).
Sobre a mesa requerimento qt..ie será lido pelo
Sr. I ~-secretário.
··
·

·O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Concedo -a palavra.-- para-encaminhar a votação, ao
nobre Senador João Menezes.

O SR. PRESIDEriTE (João Castelo) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Está rejeitado o requerimento.
-O Sr. Odaclr Soares- Peço verificação de
qtiorum, Sr. PreSidente.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -A Mesa vai providenciar a verificação.
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço
palavra para uma questão de ordem.

a

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR- RONAN TITO (PMDB - MG. Para
uma _questão de ordem.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Normalmente quando s_e pede verificação de
quorum, o Presidente_ suspende a sessão por cinC.O_OI,l_dez minutos...
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -

que eu vóiJ Tâzer.

-- --

É o

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho --Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

É lidQ o__ seguinte

REQUERIMENTO
l"i' 267, de 1987

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de
Carvalho, para uma questão de ordem.

Nos termos do art. 35_0, combinado com a_ alinea c do art. 31 Odo _Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto ,de BesoluçãQ
n" 194, de 1987, por 12 dias.
Sala das Sessõe_s, 24 de novembro de 1987.
- Senador Odadr Soares.

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
(Pfo\DB -:- CE. P~ra uma questão de ordem.) :.__
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_As questões de ordem são levantadas aqui, freqüentemente, ma_s quero lembrar a V. Ex', dessa
continuidade da freqüência das questões de ordem,_ que ã verificação de quorum se dá para
examinar o resultado de uma votação. Não houve
-votação alguma.

O SR. PRESIDEI'ITE (João Castelo) votação o requerimento.

Em

O Sr. Nelson Wedekln-Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a voti:lção,
O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ap
nobre Senador Nelson Wedekin~
O SR. NELSON WEDEKlN (PMD8 - SC.
Para encaminhar a votação. $_em_revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O PMDB, pela sua Uderança, quer colocar muito claramente a sua posição contrári.:f a este requerimento de adiamento.
O PMDB vota contra.

O SR- PRESIDENTE (João Castelo)- Não,
nobre Senádór; Houve votação.
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__ O SR. PRESIDENTE (J.oão_ Castelo)- Exatamente.
o Sr.- Jiinill Haddad ---sr.-PfisiOeilfe~- Peço
a palavra pela ordem.

_o SR- PRESIDENTE (João Castelo)- Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Senador Jamil
Haddad.
.O.SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -S_r, Presidente,
Srs. SenadoreS:
. _
..
Queria fazer um apelo ao nobre Senador Odacir
Soares - pois nos encontramos depois de um
ano estafante, o ano da Constituinte, em que temos tido também sessões de permeio, sessões
do Senado, uma pauta extremamente congestionada - no sentido de que retire_ _o_ pedido de
verificação, aceitando a inversão na pauta, para
que este projeto fique em último lugar.
Sr. Presidente-conheÇO o Regimento e os projetas podem ser discutidos para serem votados em
próximas sessões. Sabemos que projetas de suma importância estão para ser votados antes de
encerrarmos os nossos trabalhos no dia ;; de dezembro.
Faço um apelo ao nobre Senador Odacir Soares para que S. Ex" não nos negtie o seu espírito
púbUco, porque está para chegar a esta Casa um
projeto que visa modificar a legislação do lmposto
Sobre Serviços, que será a mãheira de minim~r
as dificuldades das prefeituras das grandes capitais, para poderem cumprir, Inclusive, as suas folhas de pagamento.
Sabemos, Sr. Presidente, Srs. Se:nªdores,_ da_s
dificuldades que vêm ocorrendo em vários Estados da Federação; nas suas capitaís. A continuar
esse status quo, se essas modificações no ISS
não forem aprovadas neste ano, elas não poderão
viger no próximo ano. E o Senador Odacir Soares,
que me ouve com a paciência que lhe é caracteristica, sabe que aí o prejuízo será de toda a NaçãobraSileira, porque todas ás nossas capitais se ve. rão impOssibilitadas de poder ter aumento na arrecadação através do Imposto Sobre Serviços.
De modo que faço um apelo ao nobre Senador
Odacir Soares- creio que S. EX' deve ter razões
políticas no seu Estado para agir Cciino es_tá agindo - no sentido de que possamos encontrar
uin denominador comum para a votação de matérias restantes nesta Casa até o fmal de nossos
trabalhos.
Durante o discurso do Sr. ·Jamil Haddad,
o Sr. João Castelo, 4?-Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Humberto Lucena, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O Senador Jamil Haddad pediu a palavra pela

ordem, mas não levantou questão de ordem, de
fófma Que a Mesa não tem o qUe decidir- neste
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Foi
particular. Apenas S. ~ fez i.Jm apelo ao nobre
pedidã a verificação de quorum. Na votação da senador Odacii: Soar~ para reconsiderar a sua
Liderança nOO cabe verificação de votação.
- posiçâo em relação à votação da matéria no PI~~
_
_
Õ SR. PRESIDENTE (João Castelo)- A [i: nário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir
derança do PMDB rejeitou o requerimento, e aí
Soares, para responder ao apelo que lhe foi encafoi pedida a verificação.
minhado.
""
~
--- --·-·o SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- A
0 SR ODACIR SOARES (P!'L - RO.) verificação de quorum da votaçã"o do requeriApenas pediria ao nobre Uder Jamil Had.dad que
mento?
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formulasse um requerimento d Mesa, pedindo in-

versão da pauta. Eu nada teria a opor quanto
a este procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)O nobre Senador Odacir Soares mantém o seu
requerimento de verificaçã-o.

OSR. ODACIR SOARES -Concordei com
o requerimento do SenadOr Jamil Haddad.

O Sr. JamD Haddad - Pergunto ao nobr~
Senador Odacir Soares se S. Ex• retira o seu requerimento, a partir do momento em que haja
inversão_da Ordem do Dia.
Regimentalmente, não há possibilidade de inversão, tendo em vista já estarmos em processo
de votação.
O apelo que fiZ foi para que, daqui para a frente,
S. EX' entendesse a pressa que temos em aprovar
matérias até o dia 5 e imp·etrasse uma solução

política para não continuar obstruindo a pauta.

O Sr. Odadr Soares -Sr. Presidente, para
uma e:xplicação, considerando que fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex" falará, como explicação pessoal, de acordo
com o art. 16 do Regimento, em cinco minutos,
uma vez que foi citado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para
explicação pessoal. Sem. revisão do orador)Sr. Presidente, quero apenas dizer a V. Ex" e aos
eminentes Senadores presentes que é óbvia a
ausência de quorum e, portanto, não teriamos
condições de deliberar, sem prejuízo da imagem
desta Casa do Congresso Nacional.
Quanto ao requerimento formulado pelo eminente Senador Jamil Haddad, se o mesmo for
apresentado na próxima sessão do Senado Federal, nada terei a opor. -Apenas deixo cJaro que
ficaria muito mal para o Senado Federal insistir
na aprovação de matéria sem quorum , porque
fatos dessa natureza é que têm ao longo do tempo, dimlnuído e desprestigiado o Senado Federal
no concerto do País.
Então, quero apenas enfatizar a V. Ex_• a absoluta
desnecessidade de insistirmos na aprovação desta matéria nesta sessão, uma vez que é óbvio,
que é pacifica a inexistência de quorultL- Repito
a V. Ex" que nada terei a opor ao requerimento
a ser apresentado pelo nobre Senador Jamil Haddad ou por outra Liderança no sentidq_ c_:! e inverter
a pauta. Esta e-a minhapoSlÇaci--

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência vai esclarecer ao Plenário as questões que foram suscitadas. Em primeiro lugar,
quanto a inversão da Ordem do Dia, de acordo
com o Regimento Interno, só se pode propor an·
tes do seu início; nesse sentido, já foi aprovado
requerimento que transferiu a matéria do item
3 para o último da pauta de hoje. Portanto, não
há mais como, no momento,- se tratar de inversão
da Ordem do Dia.
Em segundo, eu lembr~ria ac;> no~re Senador
Odaclr Soares, quanto a S. Ex" ter af1Tlt1ado que
há uma evidente falta de quoru-m, de que temos
registrada a presença na c-asa de 65 Srs. Senadores. Assim, só se pode chegar à conclusão de
que não há qUorum para votação se esses_ 65
Srs. Senadores ou pelo menos 37 não víerern
a plenário para constituir aQUela maioria absoluta
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que é indispensável à votação das matérias. Nestas condições, e atendendo ao requerimento de
S. Ex", a Presidência vai adonar a campainha por
1O minutos para proceder à verificação solicitada.

.

(Suspehsa às I I horas e 35 minutos, a
sessão é reaberta às 11 horas e 45 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está reaberta a sessão.
Vai·se proceder à votação. Na forma regimental, a votação será nominal.
Como vota o Uder do PMDB?

- 6 SR; NELSON WEDEKIN (PMDB - SC)
-Não
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Como vota o Líder do PFL?
O SR. JOÃO MENEZES (PFL Sim.

PA) -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o lider do PDS?
O SR. VIRGÍUO TÁVORA (PDS- CE.)Não.

O SR. PRESIDENTE _(Humberto Lucena) Como vota o Líder do PDT? (Pausa.)
Ausente.
-- Como vota o Líder do PMB?
O SR. ANTÓNIO FARIAS (PMB- PE.) -

Sini _
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Líder do PSB?

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ.) Não.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Líder do PDC:l (Pausa.)
Ausente.
Como vota o Uder do PTB? (Pausa.)
Awrenre.
,
Os Srs.- s-enadOres já .Podem votar. (Paus&J
(Procede-se à votação.)
lOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: .

Antônio Farias - Leopoldo Perez des Gadelha - Odacir Soares.

Marcon-

lOTAM '1'V\O" OS SRS SENADORES:

Alexandre Costa - Alfredo Campos -Álvaro
Pacheco - Aureo Mello -_Chagas Rodrigues
- _Qd CarValho - Dirceu Carneiro- F. Rollembég- Fernando Cardoso- lrapuan Júniorhamar Franco - Jamil Haddad - João Castelo
- Luiz Viana - Mansueto de Lavor - Márcio
Lacerda -Mendes Canale -Pompeu de Sousa
- Rachid Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito - Virgílio Távora - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Votaram--SIM 4 Senadores; NÃO, 23.
Não houve quorum.
A votaçá9 da matéria fica adiada para outra
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 2:

··votação, em turno único, do Projeto de
n" 195, ~e 1987, que retifica a
Resolução n" 38, de 1987, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito
Resolur;~o

no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões,
quinhentos e doze mil cruzados), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido effi-Pie-nári_o.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDEl"ff'E (Humberto Lucena)Item 4:
Mensagem no 242, de 1.987 (n" 418/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Amaronas a_ contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 465.000,00
Obrigações do Tescuro_ N~cional -_ OTN.
(Dependendo de parecer.)
Nos termos ·do art. 6° da Resolução no 1/87,
designo o nobre Senador Leopoldo Peres, para
proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.
O SR. LEOPOLDO PEREZ (PMDB - AM.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem nn 242, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que o Governo do Estado do Amazonas contrate, junto à
Caixã Económica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvímento
Sodal- EAS~ ã seguinte- operacáo de crédito:
1.

Proponente

1.1 Denominação: Estado do Amazonas/
AM
1.2 Localização (sede): av. Sete de Setembro, 1546, Manaus!AM
2.

Financiamento

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
465.000.00 OTN.
. -. - -2.2 Objetivo: restaúração do Teatro

Amazõnas:-----

- -

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2..4 Encargos:jurosde2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variaçãodasOTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serâ,liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia~ vincu1ação das parcelas do
Fundo de Participação dos Estados- FPE.
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Estadual n~
1.797187, de 28-S-87_
· · -Nos aspectos econõmico-financ:_eiros, a operação enquadra-se nas normas operacionáis do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
-e5tabeie<:e--riormas de elaboração legislativa do·
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectoseconõmico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 196, DE 1987
Autoriza o Governo do Estado do
Amazonas a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em

cruzados, a 465.000,00 OTN.
O Senado Federa1 resolve:
_ _ _ _
Art. 1o É o Governo do Estado do Arria~
zonas, nos termos do artigo 2~ da Resolução
n? 93n6, alterada pela Resolução no 140/85,
ambas do Senad.o_Feâerat, autorizado a con~

tratar operação de créciito nP v~lor corres~
pendente, em cruzados, a 465.000,0D OTN,
junto à Caixa EcO!lôni.kif Feâe"fal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
à restauração do Teãtro Amazonas.
Art. 2~ Esta reSolução entra.em_vigor na
data de sua publicação.

Ê o parecer, Sr. Pre_s_idente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Passa-se à disçussão do projeto, em tomo único.
O Sr. Aureo MeDo a palavra.

Sr. Presidente, peço

O SR- PRESIDEl'ITE (Humberto Lucana) COncedo a palavra ao nobre SenadorAureo Me \lo,
para discutir.
O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Apenas para manifestar o nosso aplauso e
apoio integral, nesta fas_e de_ discussão, a esta
proposição que representa um passo dos mais
alevantados e agigantados com relação aos inte~
resses do Amazonas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussãO o projeto. (Pausa.)
Não havendo _quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_
A votação da matéria far-se-á na sessãO seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -

Item 5:
Mensagem n• 244, de 1987 (n" 420187,
na origem), relativa à proposta para que seja

autorizada a Prefeitura Municipal de" Aparecida de Goiânía, Estado de Goiás, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 60.000,0_0 Obrigações doTescuro Nacional -:-- OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6° da Resolução n-:o- 1/87,
designo o eminente Senador Pompeu de Sousa
para proferir o parecer-sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR- POMPEU DE SOUSA (PMDB -DF.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, SrS. SenaÕÕres:
Com a Mensagem n" 244, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete 4 deliberação
do Senado Fedral a autorizaçãO para que a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia (GQ), contrate, junto à Caixa Económica Federal, esta na
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___ql._!_a!idade d~ gestora do Fundo de Apoio ao DeO SR. ~~TE (Humberto Lucena)~
senvolvimento Social- FAS, a" seguinte op~ração
Item 6:
de crédito:_
Mensagem nç 250, de 1987 (n9 426/87,
2. Financiamento
na origem), relativa à proposta para que seja
_ ::?:.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
autorizada a Prefeitura Municipal de Arai Mo-60.000,00 OJ]'L
.
reira, Estado do Mato Grosso do_ Sul, a con2:.2 Objetívo: execução de meios-fios_ e
-tratar operaçã-o de _crédito no. valor _çorrespondente, em cruzados, a 4.914,47 Obriga-.
sarje_~as. _ .
_
_
__
- __ :2.3 Carência:_ até 3. (três) anos .. Arnortições do Tescuro Naciona1- OTN. (DepenZaç_ão: 9 (nove) anos. ·
·
·
- dendo de parecer.)
2A Encargos: juros de -I% ao ano, cobraNos termos do art _69-da ResOlução n9 1, dé
dos trit;nestr~m_ente, sendo o saldo devedor
1987, desigryo o nobre senad()r MendeS Canale
reajUstâdo de acordo cOrri_O.indlce de- vari~:- __ para proferir o parecer sobre _a rnensa_gem. ofereção das OTN.
c;:~n:Jo -~ res,e~vo projet~ ~e- r~lt.:t~o.
. 2.5 COhdições_ de liberação: _o_ finanda- ._ o sR; MENDES CI\NALE (PMDB__ M$.
mente será _liberado em parcelas, de acordo
~a-~mitir pare_cer.) .;__Sr. PreSideote, Srs. Sena__com o cronograma_a Ser apresenta_~o~
-~'--dore.s:--co..m a Mensagem n<> 250, de -1987, o Ser!:~
2.6' Garantia: vinclllação das parcelas do
Õhor Presfdenie da República submete à dellbeEundo de Partj_çjpação dos Municípios- FPM.
2. 7 DíSposítivos legaiS: Lei Municipal n9
ração do Senado Federal a autorização. para que
a Prefeitura Municipal de Arai Moreira (MS) con547185· de 12 de agosto de 1985.
trate, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
Nos aspectos econômlco financeiros, a operaqualidade de gestora do Fundo de Apoiç_ao Deção enquadra-se nas normas operacionais do
senvolvimentoSocial-FAS,aseguinteoperação
FAS.
·
-de crédito:
No ri1érito, o pleito enquadra-se em casos aná-~ Financiamento_
__
Jogos que têm merecido a aprovação da Casa,
-......."). 1 Valor._equiva1ente, em cruzados, a até
tendo em vista a alta relevância social-do projeto.
~
Nos termos da_ Res9Jução.n~ 1, de 19.87, que
"'-- 4 - 91 ~.47-0TN.
estabelece normas de_ elaboraçã_o.l_egislativa do
--"'?:2 Obje:~vo: aquisição de veículos para
-· - d d f
trarlsJ?orte escolar.
· d ·
S. ena
o Federal durant~_operío o e unc:iona2 ; 3 -P~o:Carêliti&.atél (um) ano.
menteodaAssembléta Nacional Cosntituinte,opiAmortiZação: 4 (quatro) anos.
nar11os faVor_~v~lm~nte, sob o~ a~pectos _ec'?._I).Õmi. 2 .4 Encciigos: jUros de 1% ao àno,_cobra-

co-,!~~n~e:~o~~~~~~~~~:a~~~i~.acolhimento da

mensagem, nos termos do seguinte
PROJEfO_ DE RESOLUÇÃO
· N9 197, DE 1987. - ·
Autoriza a Prefeitura Munldpal de
-Aparecida de Golânia - GO a contra_ tar operação de crédito no valor corres-

pondente, em cruzados, a 60.000,00

OTN.

O Senado Federal resolve:
Arl 1" É a Prefeitura Municipal de Aparecidade Goiânia, Estado de Goiás, nos termos
_do artigo 29 da Resolução n.. 93, de_ 1976,
alterado pela Resolução n9 140 de 19.85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 60.000,00 (ses~
senta mil} OTI'i, junto à CaiXa Económica
Federa1, esta na qualidade de 9estora do Fundo de Apoio ao _Desenvolvimento Social FAS, destinada à execução de meios-fios .e
sarjetas, naquele Município.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na
data de sua pUblicação.

dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com_o fndiçe de varia,çãcY das OTN.
2.5 CondiÇões
Libera_çáo: b financia~
me_nto $erá Jiber_ado em parcelas, de aCordo
Com o cro_riograina a ser apre'sentado._
2$ Garantia: vinculação __ de. parcelas do
Imposto sobre CirCulação de Mercadorias.-

de

ICM.

-

2. 7 Dispositivos LeQais: Lei Municipal nç
227/86. de 19 de setembro de 1986,
Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.

-

No mérito, o pleito_enquadra-se em _e:a.sos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a_ çllta relevância social dO projeto.
Nos termos da ResoJução__n~ l, de 19_87, que
estabelece normas de elaboração_ legislativa do
Senado Federal durante o perfodo de funcionamento- da Assembléia Nacional Constitu_inte, opi~
ttamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiros e legal da matéria.
-- Assini se-ndo, conduimos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° 198, DE 1987

É o parecer, sr. Presidente.
Q_ $R. PRESIDEI"fTE (Humberto Lucena) -

Passa~se à discussão do projeto, em turno

driLCo.

(PauSa.)
_ Não ha_v:e_ndo quem peça a palavra, encerro
a dis_çussão.
_
_
Enc:::er.~:ada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Arai Moreira (MS) ·a COntra.~ opei'aÇãó de crédito no vaiOI' correspon...-dente, em cruzados, a-~4:91 4,4 7

om.

.-·

_O..Serrcfâ"'ÔFede"ral resolve:_
-~ ·
-----·· Arl 1ç É a Prefeitura Municipal- de Arai
Moreira (MS}, nos termos do

artig~

2° da

\
Resolução n" 93/76, alteraàO pela Resolução
nQ 140/85, arribas do Sel)ado Federal, autori-

zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 4.914,47
OTN., junto à Caixa Econõmica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apolo
ao Desenvolvimento Social- FAS, deStinada à aquisição de veículos para transporte
escolar.
Art 2<> Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

É o parecer, Sr. Presidente.

élécnica e-financeiramente viável, segundo Pare~
cer da Caixa: EcOnômica Federal.
No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná~
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo erri vistã: ã. alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n1 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensl:iifem, nos tennos do seguinte

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, erri turno único.
Não __havendo quem peça a palavra, enceJ ro
mat~ria

far-se_-á na sessão seguinte,_ nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Mensagem no 267, de 1987 (n• 443/87,

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Muli.iciPal de Poconé,
Estado do Mato GroSSO; a contratar operação
de crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do_ art. !":6o da Resolução no 1/87,
designo o nobre Senador Pompeu de Sousa para
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto _de resolução.
O SR- POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com· a Mensagem n"' 267, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberaçao
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipa1 de Poconé (MT) contrate, junto
ao Banco- do Estado do Mato Grosso S/A, este
na qualidade de Agente Financeiro da_ Caixa Económica Federal, a seguinte operação de crédito.

Características da operação:
A - Valor: Cz$ 14.528.000,00 (correspondente a 80.000,00 OTN, à razão de Cz$
181,61, em Mar/87;

O Seh:idO-Federal resolve:
É a Prefeitura Municipal de Peconê (MT), nos termos do artigo 2-:> da Resolução n9 93, éJ]terado pela Resolução n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratár Operação de crédito no valor corresPondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN,
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso
~ ,-S/A, este na qualidade de Agente Financeiro
da Cafxa Econômica Federal. A operação de
crédito destina-se à execução de obras de
infra-estrutura urbana referente ao Plano Integrado de Apoio aos Municípios (Pró-município).
Art. 2~-· Esta Resolução entre em vigor na
dc~ta de sua publicação.

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
_., discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 8:
·
Mensagem n• 269, de 1987 (n' 445/87,

-

B-Prazos:
1 - de carência: 24 meses,
2 - de amortização: 240 meses;
C-Encargos:
1 -juros: 4,0% a.a. (CEF) e
1,0% a.a. (Agente Fmanceiro);
3 -taxa de administração: 2% sobre empréstimo.
D- Garantia: vinculaçao de parcelas do
Imposto sobre Orculação de Mercadorias
(!CM); e
E - Destinação de recursos: execução
de__obras de infra-estrutura urbana referentes
ao Plano Integrado de Apoio aos Municípios
(Pró-Municfplo).
Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Nadona!- do Mínistério da Fazenda, informou nada
ter a opor quanto à realização da operação que

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Poconé,
Estádo do Mato Grosso, a c_ontratar operação
ae-Ciedito no valor correspondente, em cru-zados, __ a 2,393,07 Obrigações- do Tesouro
Nacional--OTN, (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6 9 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobr~ Senador Pompeu de Sousa para proferir o parecer sobre a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR- POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF.
proferir parecér.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--com a Mensagem n 9 269, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado FederaJ a autorização para que aPrefeitura Municipal de Poconé (MT) contrate, junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apolo ao DesenvolviP~r:a

FAS, a seguinte operação-de

1.1 Denom1nação: Município de Poconé
-MT
1.2 Localização (sede): Praça da Matriz,
s/n" Poconê - MT
·

2. Financiamento
2.1

Valor: equivalente, em cruzados, a até

2.393,07 OTN.

2.2 Objetivo: implantação de posto de
saúde.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três} anos.
Amortização: 12 (doze_) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra~
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variação das OTN.
2.5 .Condições de Uberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
aJrfi" o ttonograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vincu1ação de parcelas de
Imposto sobre Circulação -de Mercadorias

_Art. ]9

Este, .o parecer, Sr. Presidente.
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1. Proponente

.Autoriza a Prefeitura Municipal de
Poconé (MT) a contratar operação
. de crédito no valor correspondente
em cruzados a 80.000,00 OTN.

a discussão.

Item 7:

menta Social crédito:

- · PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 199, DE 1987

(Pausa.)

Encerrada a discussão, a votação da
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ICM.
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municípal n"
712/86, de 9 de outurbro de 1986.
Nos aspectos económico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionaiS- -do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projetá.
Nos termos da Resolução n" 1, de J9_87, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspecto_s económico-financeiro e elgal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOL.U-çAO
N" 200, de 1987

Autoriza a Prefeitura Munclpal de
Poconé (MT) a contratar operação
de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 2.393,07 OTN.
O Senador Federal resolve:
É a Prefeitura Municipal de Poco- nê (MT), nos termos do artigo 2" da Resolução n9 93/76, alterado pela Resolução no
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
Côrréspondente, em cruzados, a 2.393,07
OTN, junto à Caixa Econômica Fedêral, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, deStiriada à implantação de posto de saúde.
Art 2? Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 1"

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa_)
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte. nos termos regimentais.

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

Mensagem n" 270, de 1987 (n~ 446/87,
na origem), relatfva à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Pontal,

Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, __ _a 3_1.551,91 Obrigações do Tesouro

Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do ªrt,

6~

da Resolução

n~

I, de

1987, designo o nobre Senador Ronaldo Aragão
para proferir o parecer sobre a Mensagem, ofere-

cendo o respectivo projeto de resoluçifo.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO.

Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Com a Mensagem n~ 270, de 1987, o Senhor

Autoriza a Prefei~ Munidpal de
Pontal (SP). a contratar operação
------de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 31.551,91 OTN.
O Senado Federal resolve:
É a Prefeitur_?! Municipal de Pontal
(SP), nos termos do artigo 2~ da Resolução
nQ 93n6,_alterado pela Resolução no 140/85,
ambas do S_enado Federal, autorizada a contratar Operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a _31.551,91 OTN,
juhto ~_CaOO, Econõinica _f~deral, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - f AS, destinada
-ã" áQUisíÇãõae Veículos para transporte escolar.
Art. 2"" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 1o

Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPreEste é ó parecer, Sr. Presidente.
feitura Municipal de Pontal (SP), contrate, junto
à CaiXa Econômícã Fedéal, esta na qUalidade
--o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolviPassa-se à discussão do P_rojeto, em turno único.
mento Social - FAS, a seguinte operação de
(Pausa.)
crédito:
____ Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos tennos regimenl. Proponente
tais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 1.1 Denominação: Município de PontaV
item 10:
SP
12 Localização (sede): Rua Guilherme
Mensagem no 271, de 1987 (n~ 447/87,
Silva, 337 14180- Pontal/SP Fone: (016)
na origem), relativa à proposta para que seja
653-1311
autorizada a Prefeitura Municipal de Batatais,
Estado de São Paulo, a contratar operação
2. Financiamento
de crédito no valor_·correspondente, em cru2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
;zados, a 3.183,16--Qbrig-ações do TesoUro
31.551,91 OTN.
Nacional- qTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6o da Resolução n9 1, de
2.2 Objetivo: Aquisição de veículos para
transporte escolar.
1987, designo o nobre Senador Ronaldo Aragão
2.3 Prazo: Carência ·até 1 (um) ano.
para proferir o parecer sobre a Me~sagem, ~f~re
Amortização 4 (quatro) anos.
cend.o o respectivo projeto de resolução.
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, coO SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO.
brados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de - Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
variação das OTN.
Com a Mensagem no 271, de 1987, o Senhor
2.5 COndições de Liberação: O financiaPresidente da República submete .à deliberação
mento será liberado em parcelas, de acordo
do Senado Federa.! a autorização para que aPrecom o cronograma a ser apresentado.
feitura-Municipal de Batatais (SP) contrate, junto
2.6 Garantia:-vtni:ulação de parcelas do
à Caixa E"conômtca Federal, esta na qualidade
Imposto sobre Orculação de Mercadoriasde gestora Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
!CM.
Social- FAS, a segufrlte-operação de crédito:
2.7 Dispositivos Legais: Leis Municipais
n~ 1335/86, de 27-8-86 e 1349/86, de
1. P_roponente
19-11-86.
1.1 - Denominação:· Município-de Batatais
Nos aspectos econômico-financekos, a opera1.2 Localização (sede): Praça _Dr. .Paulo
ção enquadra-se nas normas operacionais do
de Uma Corrêa, O1 Batatais - SP

FAS.
..
.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Consblllinte, opinamos, favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiros e legal da matêria.

reajustado de acordo com Q ín4i_c;e de variação dasOTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
c9m o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação das parcelas do
Imposto sobre Circulação de MercadoriasICM.
2.7 Dispositivos Legais: lei Municipal n"
1.490/86, de 5 de novembro de 1986.

PROJEfO DE RESOLUÇÃO
N' 201, DE 1987

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Item 9:

Novembro de 1987

2.

Fmandamento

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
3.183.16 OTN.
2.2 Objetivoi-Aqujsição de velcu1o para
coleta de lixo.
2.3: Prazo: carência : até 1 (um) ano.
AmortizaçãO: 4 (quatro) anos.
4-4- Encargos:jurosde3_% ao.,no, cobrados_ trimestraln;~nte, sendo o salvo devedor

Nos aspectos econômico-financeíroS, a Operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná-,
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância sodal do projeto.
Nos termos da Resolução n"' l, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Consb"tuinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômia
co-financetro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJEfO DE RESOLUÇÃO
N' 202, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de

Batatais (SP) a contratar operação
de crédito no valor corresponden~
em cruzados, a 3.183,16 OTN.
O Senado Federal resolve:
É a Prefeitura Municipal de Batatais (SP}, nos termos do artigo 2o da Resolução n" 93/76, alterada pela Resolução n 9
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente. em cruzados, a 3.183,16
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à aquíslção de veículo para coleta de lixo.
- Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 1"

Este é o parecer, Sr. Presidente.

o- SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.}
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 11:
Mensagem n'? 273, de 1987 (n" 449/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Munícipal de Belo Horizonte, Estado_de _Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados. a 466.400,00 Obrigações do
~ --Tescuro Nacional- OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6<:> da Resolução n" 1, de
1987, designo o nobre Senador ltaina-r-Franco
para proferir o parecer s-obre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto d_e resolução.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MG. Para

emitir parecer.)- Sr. Presidente, -SrS. Senadores:
Com a Mensagem n" 273, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autprização para que aPrefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) contrate,

junto à Caixa Económica Federal, esta na quoitlidade de gestora do fundo de Apoio ao Desenvol-

vimento Social crédito:

FAS,

a -Seguinte operação de

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Belo Horizonte
1.2 Localização (sede): Av. Af6i1s6 PeD.a,

1212- Fone: 224-6124
·
CEP: 30130- Belo Horizonte/MO
2. Financiamento

2.1 Valor : equivalente, em cruzados, a
até 46.400,00 OTN.
2.2 Objetivo: in1plantação de Centros de
Saúde e Polic:línicas.

--

2.3 Prazo: Carência: até 3 (trés) anos.
Amortização: 12 (doze) anos:- 2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, co~
brados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia! vihculação de parcelas do
!CM - Imposto sobre Orculação de Mercadorias, aos dispêndios do financiamento.
2. 7 Dispositivos legais: Lei n"_ 4.608, de
28-11-86, retificada pela Lei 4.618, de
12-12-86.
Nos aspectos económico-financeiros~ a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná~
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de_l987, que
estabelece normas de elaboraç.tlo legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOWÇÃO
N' 203, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (MG) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
466.400,000 OTN.
O Senado Federal resolve:

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (MG), nos tennos do art. 2" da Resolução n9 93/76, alteradã -peJa Resolução
rt' 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 466.400,00
OTN, junto à CaiXa Econômica- Fedei'al; e-sta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio

ao Desenvolvlmento_Social - FAS, destinada a implantação de Centros de Saúde e
Policlínicas.
Art 2" Esta resolução entra em ,vigor na
data çie sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE lHumberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em tumo único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se~á na sessão seguinte, nos tennos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 12:

Mensagem n• 274, de 1987 (N• 450/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autori~da a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a_255.141.14 ObrigaçQes_do
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos terinos do art. 6-: da ResoluÇão n" 1, de
1987_,_des1gno o nobre Senador Itamar Franco
pará proferir o parecer sobre a mensagem, oferecei'tdo_O réSpeciivo pi'Ojeto de resolUção.
O Sr. Itamar Franco (PL- MG) -Sr. Presidente, o Senador Ronan Tito vai proferir o seu
parecer em _relação a es_te projeto, com a aquiescência de V. Ex"
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) Tendo o nobre Senador Itamar Franco declinado,
a Presidência designa para proferir o parecer o
nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente_,._Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 274, de 1987, o Senhor
Presidente _da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPre~
feitura Municipal de Belo Horizonte (MG) contrate,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol~
vimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente

1.1 Denominação: Município de Belo Horizonte
1.2 Localização (sede): av. Afonso_ Pena,
1212-Fone: 224-6124 CEP: 30130-Belo
Horizonte/MO
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
255.141.12 OTN.
2.2- Objetivo: aquisição de equipamentos
para _coleta de lixo.
23 -Prazo: carência: I (um) ano. Amortização: 04 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de4% ao ano, cobra~
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variação-das OTN.
--'z_!f-Cõi1dições de liberação! o financíameiltO~sifá.~fiberado em parcelas, de acordo
corrco .:ronograma a ser apresentado.
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2.6 Garantia: virlculação de- parcelas do.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias aos dispêndios do financiamento.
2.7 Dispositivos Legais: lei n" 4.608~ de
28-11-86, retificada pela Lei n~ 4.618, de
12·12-87.
.
!CM -

Nos aspectos econômico~financeiros, a operaÇão enquadra-Se ifas normas operacionais do
FAS.
~

·~~

~

~.

~-~~~

No_ mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução nQ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Con_stituinte~ opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DÉ RESOLUÇÃO

N• 204, DE 1987

.

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (MG) a contratar
operação de c_~dito no valor correspondente, em cruzados, a
255.141,12 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (MG), nos termos do artigo 2Q da
Resolução n9 93176, alterado pela Resolução
n9 140/85, ambas do Senado Federal, autori~
zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 255.241,12
OTN,junto à Caixa Econômica Federat esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada, à aquisição de equipamentos para coleta
de lixo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
.t: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passe-se à_discussão lia projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão;
A votação da matéria far-se-à na proxírna sessão, nos termos regimentais.

REQUERIMENTO 1'1' 269,
DE 1987
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento
Interno, requeiro adiamento da deliberação sobre
a Mensagem n9 328/87, _constante do item 52
da pauta, a fim de ser feita após 30 dias.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1987
- Senador Lavoisier Maia
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 13:
Mensagem n" 278, de 1987 (no 454/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizad~ _a Prefeitura M.unidpal de B_ento
Gonçalves, Estado _do Rio Grande do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.921,05 Obri~
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gações do T escuro Nacional -

OTN. (De~

pendendo_ de parecer.)
Nos termos do art. 6° da Resolução n" l, de
19B,7, designo o nobre Senador Nelson Wedekin
p~a ·proferir

o parecer sobre a Mensagem, oferece_n1lo o respectivo projeto de resolução.

o"SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Pãra'1mitir parecer.) -Sr. Pregjdente, Srs. Senado-res, com a Mensagem n9 278, de 1987, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado federal a autorização para que
a .!?:~~feitura Municipal de Bento Gonçalves (RS)
coh'tiate, junto à Caíxa_Econômica_Federal, esta
n~·tl:jUalidade de gestora do Et.mdo de Apoio ao
DêSéhvolvimento Social- FAS, a segUinte operação de crédito:

1. Proponente
1.1 -

Denominação: Município de Bento

GonçalvesJRS
1.2 ...-Localização (sede): Rua Marechal
Deo_doro, no 70 - Bento Gonçalves.
2~ Financiamento
2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, a
até 5.921,05 OTN.
2.2 ....... Objetivo: Aquisição de perfuratriz.
2.3- Prazo: Cârêhcia~ _ate _l __(Ltm) ano.
Amortização: 04 (quatro) anos.
2.4- EncargOs~ juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5- Condições de Liberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 --Gal'antia: Vinculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias-

!CM.

.

2.7- Dispositívo Legal: Lei Municipal
1.391, de 28 de novembro de 1985.

n~

fios aspectos econômico-financeiros,_ ~opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
;._,_..__Jio mérito, o pleito enquadra-se em casos anáIo99s que têm merecido a aprovação da Casa,
teó.Cio em vista a alta _relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
-eStabelece normas de elaboraç~o legislativa do
Seõado Federal durante o período de funciona.inento da Assembléia Nacional Constitujnte, opi:Jiâfnos favoravelmente, sob os aspectos econômico~fmancelros e legal da matéria.
' Àssim sendo, concluímos pelo. acolhimento da·
mensagem, nos termo_s__do seguinte:
PROJETO DE RES.OLUÇÃO
N' 205, DE I 987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Bento Gonçalves (RS) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 5.921,05
OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ é: a Prefeitura Municipal de BentQ
Gonçalves (RS), nos termos do artigo 29 da
Resolução n 9 92n6, alterado pela Resolução
n? 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
·- correspondente, em cruzados, a 5.921,05

OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qua]idade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada a aquisição de perfuratriz.
Arl 2 9 Esta resolução entra em vigor na
ckrta de_ sua publicação.

-É este o parecer, Sr. Presidente.
D1,1rante Q parecer proferido pelo Sr. Nelson

Wedekin o Sr. Humberto Lucena, Presidente, dei~
X?J a cadeira da presidência, que é_ ocupada pelo
Sr. Dirceu Carneiro, Terceiro-Secretário.
O ~R. P~~~pENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à dis5:us_sãõ-do projeto, em turno único.
(Pausa.)
' ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da m.:Jtéri~-far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentafs.

O SR.- PRESiDENTE (Dirceu CarneifO) Item 14:

_

Mensagem n~ 279, de 1987 (no 455/87,
na origem], relativa à proposta para que seja
ãutorlzada a Prefeitura Municipal de Bento
Gonçalves~ J::_~t~dO do -Rio Grande dO Sul.
a contratar operação de crédito no vc::lor correspondente, em cruzados, a 1282,33 Obri.-~~gações_ do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do art. 6~ da Resolução n? 1, de
1987, designo o nobre Senador Nelson Wedekin
para proferir o parec_er sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n? 279, de 1987, o Senhor
Pres~den-te da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS) contrate, junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial- FAS, a seguinte operação
de crédito:
_
1. Proponente
i.l penominação: Município de Bento
Gonçalves
12 Localiziição (sede): Rua Marechal Deodoro, no 70 - Bento Gonçalves - RS.
-2.. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até

1282.33 OTN.
2.2 Objetivo: aquisição de veículo para
transporte escolar.
2.3 Prazo: Carência: até 01 (um) ano.
Amortização: 04 (quatro) anos.
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de varia~
ção dasOTN.
-- -2.5 Condições de- -Liberação: O financiamento será liber_ado com parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garãntia: Vinculação das parcelas do
Imposto Sobre Cirçu)ação de Mercadorias-

!CM.
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2. 7 DispositiVo Legal: Lei MunicípaJ no
1.391, de 28 de nov. 86.
Nos aspectos económico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais· do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm mer~cido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que
estabelece normas .de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia_Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiros e legal da matéria.
Assim se"ndo, cOncluíróos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 206, DE 1987.
Autoriza a Prefeltura Municipal de

Bento Gonçalves (RS) .a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.282,33
OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Bento
Gonçalves (RS), nos termos do artigo 2~ da
Resolução n~ 93n6, alterado pela Resolução
nç 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 1.282,33
OTN,junto à Caixa Econõmka ~ederal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Soda!- FAS, destinad_a -ª- a_quisição de veículos para transporte
escolar.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na
-~~c data de sua publlcação.
É este o parecer, Sr. Presidente.
O. SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) ...:.....
Passa-se à discussão do projeto, em tumo único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessao segUinte, nqs terrnos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 15:
Mensagem n• 282, de I987 (n• 458187.
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 207.869,00 Obrigações do
TesourO Nacional- OTN. {Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução rr> 1, de
1987, designo o nobre Senador Nelson Wedekin
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para emitir parecer.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_ Cof!J_ a- Mensagem n 9 282, de 1987, o Senhor
Presidente da Repúbllca submete à deliberação
do Senado Fede_ral a _&uto~ação para que aPrefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP) con-
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trate, junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao oe~

senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação
de crédito:

!.Proponente
1.1 Denominação: Município de Bragança Paulista.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Carneiro) - Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

1.2 Localização (sede): Av. dos Imigran-

tes, no 2161 -Bragança Paulista -SP.
2.

Ananciamento
2.1 Valor. equivalente, em cruzados, a até
207.869,00 OTN.
2.2 . Objetivo: implantação de guias e sar-

jetas.

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo_ o saldo 'devedor

reajustado de acordo com o índice de variação das OTN.

2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.

2.6 Garantia: viiiculação das parcelas do
!CM- Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
2.7 Dispositivo legal: a Lei n~ 2.142, de
11 de maio de 1987, aprovada pela Câmara
Municipal de Bragança Paulísta.
Nos aspectos econômico-financelros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n" l, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado F_ederal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte; opinamos favoravelmente, sob os aspectos e~onômi
co-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 207, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
Bragança Paullsta (SP) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
207.869,00 OTN.
O senador Federal resolve:
_· Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP), nos termos no artigo
2 9 da Resolução n9 93n6, alterado pela Resolução n? 140/85, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
207.869,00 OTN, junto à _Caixa Econômica
Federal, esta naquaJidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Soda! FAS, destinada à implantação de guias e sarjetas.
Art. 29

Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

É o parecer;-sr.-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 16:
Mensagem n~ 285, de 1987 (n" 461/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Brotas,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 93.984,96 Obrigações do Tesouro
Naclonal-OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador João Menezes
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
. O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
com a Mensagem no 285, de 1987, o Senhor
Presidente da Rep~blica submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPre~eitu_ra Municipal de..f?.ro_ta_s __(SP) C9ntrate, junto
a Caixa Econõmíca- Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte oj)iúaçao· de
crédito:
_1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Brotas
-1.2 Localização (sede): Rua Benjamin
Constant, rt9 300, Brotas- SP
2. Ananciamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
93.984,96 OTN.
2--:-2- Objetivo: írl"plailtaÇão de centro de atividades integradas do tra_balhador.
2.3 Prazo: Carênda: até 3 (ti-ês) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2-:4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variaÇão das OTN.
2.5 ~Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantfa~ vinculaÇão das parcelas do
[CM -Imposto sobre Circulaçãoo de Mercadorias.
· 2.-7 Dispositivo legal: a Lei Municipal n?
575/87, de 9 de janeiro de 1987.
Nos aspectos ec.onõmico-financeiros. a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
..
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabeleçe normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômiC<?~financeiro e legal da matéria.
.Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
_o

_
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PRoJETO -DE RESOLUÇÃO
N• 208, DE 1987

Autoriza a Prefeitura MunJdpalde
Brotas (SP) a contratar operação de
crédito no valor coiTeSpondente, em
cruzados, a 93.984,96 OTN.
O Senado Federa[ resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Brotas
_(SP), nos termos do artigo ;2o da Resolução
n~ 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 93.984,96 OTN,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
_Desenvolyimento Social - FAS, destinada
à implantação de centro de atividades integradas do trabalhador.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
r:: o parecer, Sr~ "Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão
seguinte, nos termos regirilentais.
O SR. PRESIDEN'JE (Dirceu Carneiro)
-Item 17:
Mensagem n9 28_6, de 1987 (n9
462/87, na origem), relativa à proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Caçador;""Estado de Santa Cataiina, a contratar operação qe crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.555,73 Obrigações do Tesouro Naciona1--0TN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da ResoluçãO n9 1/87,
Cfeslgno o nobre Senador Nelson Wedekin para
proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo
o reSpectivo projeto de resolução.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
CO:nnt Mensagem no 286; de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa
Catéirina, confrate,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social_- FAS, a seguinte operação de crédito:
1. Proponente:

1.1 Denominação: Municípi_o de Caçador.
1.2 LoCciJizaçá6- (sede): Rúa Siintã Catarina, n• 195 - 89.500 - Caçador (SC).
2. Finandamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
5.555,73 OTN.
2.2 Objetivo: aquisiÇão de veículo para
transporte escolar.
_ __ _ _
2.3 Prazo: carência: 6 (seis) meses.
Amortização: 3,5 (três e meio) anos._
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de varia-Ção das OTN.
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2.5 Condições de liberação: o financia-

mento ser_á liberado em parcelas, de acordo
com o cr~;mograma a ser apresentado.

2.6 Gãrantía: vinCUlação de parcelas do Imposto s-obre Orculação de Mercadorias !CM.

2. 7 DisposifivO legal: Lei Municipal n9
117, de 23-10-86, rerratifkada pela Lei Municipal n? 141, de 11-8-87.
Nos aspectos

econômico-financeiros~
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a opera-

ção enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquaàra-se em casos análogos que têm merecido a _aprovação da Casa,
tendo em vista a alta rel~vância social do projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funciona-

mento da Assembléia Nacional Coilstituinte, opi~
namos favoravelmente sob os aspectos econômico-finance!ro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO.

N' 209, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
Caçador (SC) a contratar operação
de crédito no valor corn:sponden~
em cruzados, a 5.555,73 OTrt.
O Senado Federal resolve:
Art 1\' É a Prefeitura Municipal de Caçador (SC), nos termos do artigo 29 âa Resolução n9 93/76, alterado pela Resolução n9
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 5.555, 73
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fúndo de ApOlo
ao Desenvolvimento Soda!- FAS, destinada à aquisição de_ veículo para transporte escolar.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
to parecer, Sr. Presidente.

Com·a Mensagem n9 287, de 198_7, o Senhor
da República -submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Cajamar (SP) contrate, junto
à Caixa ECóri61llic<J Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio do Desenvolvimento So~ial' __- f AS, ~: se_guiilte operação de
crédito:
Presid~hte

1. Proponente
1.1 Denominação: Munidpio·de Cajamar
1.2 Localização (sede): Praça José Rodrigues do Nascifr1ento nQ 30, Cajamar - SP

-2·: Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
16.917,29 OTN.
2:2- Objetivo: aquisição de veículo para
transporte escolar.
2.3 Prazo: Carência: até 1 (um) ano.
Amortização: 3 (três) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobra- dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de varlaçãodasOTN.
2.5 Condições de _liberação: o financiamento será liberado' ~m parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Oaraitfia: vinculação de parcelas de
Imposto sobre Circulação de Mercadorias -

ICM.
2. 7 DispositivoS legais: Lei Municipal n9
624/86, de 19-10-86.
Nos aspectos econômico-financelros, a operação enquadra-se__nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em caso_s análogos que têm merecidO a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
- Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece l)ormas de: elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional C.onstituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financ_eito_e__l~gal da matéria.
1'\ssirn_~ndo,_ concluímos pelo ac:;olhimento da
menSãgem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

-ri' 210, DE 1987

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria_ (ar~se-á na próxima sessão, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 18:
Mensagem n• 28(, <le 1987 (n' 463/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autoriz_ada__a Prefeitura Municipal de Cajamar,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de_ crédito _no valor_ çorrespondente, em cruzados, a 16.917,29 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador João Menezes
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL - · PA Para

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

·ÃU.tOrlza a Prefêitura Municipal de
C!!jamar (SP) a contratar operação
de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 16.917,290TN.
O-Senado Federal resolve:
f" É a Prefeitura Municipal de Cajamar (SP), nos termos do art. 2~ da Resolução
n9 93n6, alterado pela Resolução nç 140/85,
ambas do Senado Fed_e~al, autorizada a con~
tratar ·operaÇãO -de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.917,29 OTN,
junto à Caixa Económica Federai. esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio do
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
à aquisição de veículos para transporte esco-

M

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

J:: o parecer, Sf. Presi9ente.
·o SR. PRESIDENTE (Dirceu

Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)

_ tlão héwendo quem peça a palavra, encerro
-a discussaO. - A votação da-matéria far-se~á na próxima sessãO, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) I~_m19:

Mensagem nç 288, de 1987- (n° -464/87,
na origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo
Maior, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruR
zados, a 13.471,64 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo do parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Chagas RodriR
gues para proferir o pãrecer sobre a mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. CHAGAS RODRIGOES (PMDB PI. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Co_m_a Mensagem n,ç 288, de 1987, o Senhor
Presidente da Repúblíca submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Pref_ejtura Muntcipal de Campo Maior (PI) contrate,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestorfl ,...~.:.. ;-:undo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:

1. Proponente
1.1- Denominação: Municipio de Campo
MaiodPL
12- Localização (sede): Praç:_a Luiz Miranda, _318 - Campo Maior -PI.

2. Financiamento
2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, a
até 13.471,64, OTN.
22 Objetivo: implantação de creches na
zona rural.
2.3 ~ Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 1O (dez) anos.
:::_ 4 - Encargos~ juros de 1% ao anQ, cobrados trimestralmente, send_o_o saldo Qevedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5 - Condições de liberação: o fmancíamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 - Gararitiã: vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios -

FPM.
_ 27- DispoSitivO legal: Lei Munidpal no
6/86, de 9 de setembro de 1986.
Nos aspectos econômico-financeiros, a operaçãCf enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
- No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Asslni sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO
N" 211. DE 1987
Autoriza a Prefeitura Munldpal de
Campo Maior (PJ) a contratar operação de crédito no valor conespon-

dente, em cruzados, a 13.471,64
O TI'!.
O Senado Federal resolve:

Art. 1~

É a Prefeítura Municipal de-campo Maior )PJ), nos termos do artigo 2o da

Resolução n9 93/76, _a)~~radr;> pela Resolução
n~ 140/85, ambas do Senado Federa!, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 13.471,64
OTN, junto à. Caixa -Econômlca Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apolo

ao Desenvolvimento Social-- FAS,
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destina-

da à implantação de creches na zona rural.
Art 2" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
- Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme o Regiinento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ltem20:
Mensagem n• 293, de 1987 (n• 469/87,
na orfgem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Coronel
Macedo, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no vaJor correspondente,
em cruzados, a 1297,39 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de
par:ecer.)

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Cid_ Sabóia de
Carvalho para emitir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para emitir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem no 293, de 1987; o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federai a autorização para que a Pre-feitura Municipal de Coronel Macedo (SP) contrate, junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo_ de ~poJo ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação
de crédito:

2.. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
1297,39 OTN,
22 Objetivo: aquisição de veículo para
transporte escolar.
23 Prazo:· Carência: até 1 (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variação das OTN.

-~2~ Condiçõe$ de liberação: o financiamento será liberado -em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantía: vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios -

FPM.
2.7 Dispositivo legal: Lei_ Municipal
14/86, de 26-8-86.

n~

N_os_~_spectos económico-financeiros, a operaçãO enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.-

-

No mérito, o pleito enquadra~se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta ~velância social do projeto.
, _Nos_ten:nos..da Resolução ne 1, de 1987, que
estabelece- normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
----Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RE:SOLUí:ÃO
.
N• 212, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Coronel Macedo (SP) a contratar
·_oPeração de crédito no valor coiTes~
pondente, ~cruzados, a 1.297,39
OTI'!.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo (SP), nos termos do artigo 29
da Resolução n? 93fi6, alterado pela Resolução no 140/85, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito
no valor _c_on:_espondente, em cruzados, a
1.297,39 OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade_de gestora do Fundo
de Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à aquisição de veículo para transporte escolar.
M 2° Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicªçáo.

É o parecer, Sr. Presidente.

,.=O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não haverido quem peça a palavra, encerro
. a discusslio.
·
Encerrada a Qiscussão, a votação da matéria
far-se-â- na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Jtem21:

Mensagem no 300, .de"-1987 (ri"- 476/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Felipe
-o-uerra, Estado do Río Grande do Norte, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.903,67 Obri~
--gãções -do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
- -'Nqs- t~os dO_ art. 69 da Resolução no 1' de
1981, designo o nobre Senador Od Sabóia de
CarValho pai-a emitir parecer sobre a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.
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O SR. CID SABÓ1A DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para emitir -parecer.) - Sr: Presidente, Srs. Seiladorês:
' Com a Mensagem n~ 30.0, de 1j:l87, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Felipe Guerra (RN) contrate,
·junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operaçãO de
crédito:

I. Proponente
1.1 Denominação: Município de Felipe
Guerra.
1.2 Localização (sede): Rua Rômulo Jorge, no 770, Natal---RN

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
4.903,67 OTN.
2.2 Objetivo: aquisição de veículos para
transporte escolar.
2.3-- Prazo: Carência: até 01 (um) ano.
Amorti.z~ção: 04_(quatto) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice_ de variaçãodasOTN.
2.5 Condições de Liberação: o finai'tdamento será liberado em parcelas, de acordo
-com -o-cronograma a ~er apresentado.
2.6 Garantia: vinculação das parcelas do
Fundo de Participação _dos Municípios - -

FPM.

2. 7 Dispositivo legal: Lei Munidpal ~~
801186, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 10,03.87.
Nos aspectos económico-financeiros, a operação_ enquadra-se nas normas op·eracíonais do

FAS.

.

No mérito. o pleito enquadra-se em casos análoQos que tém merecido a aprovação da Casa,
tendo em vist~ a alta relevância social do Projeto.
. NOs termos da Resolução no I, de 1987, que
estabelece norm_as_d_e_ __elaboração_ legislativa do
Senado Federal durailt€ o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional ConStituinte. opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômic:o-financeko _e !_egal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mens_agem, nos termos do seguinte;
PROJETO DE R-ESOLUÇÃO
N' 213, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Fellpe Guemt (RN) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzado$, a 4.903,67

OTI'!.

O senadO Federal-resolve:
Art. 1c É a Prefeitura Municipal de Felipe
Guerra (RN), nos termos do art 2<> da Resolução n-o 93/76, alterado pela ~~so_lução n 9
140/85, ambas do Senado Federal, autori·
zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 4.903,67
_oTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apqio
ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à aquisição de vefculo para transporte escolar.
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Art. 2o Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

1::: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei_ro) -

Passa-se à discussão__do projeto, em turno único.
(Pausa.)

Não havendo quem_ peça a palavra, encerro

Nos termos da Resolução n9 01, de 1987, que
eStabelece normas de elaboração legiSlativa do
Senado Federal durante o período de funcionafTlento__ da Assembléia Nacional Consú1uinte, opinàffios favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeirõ· e legal da matéria.
Assim sendo, conduítn6s-·pelo ascolhlmento
da Mensagem, nos termos do seguinte:

a discussão.
Encerrada a discussãp, a_ votação da rnatêria
far-se-á na sessão seguinte, conforme o Regimento Interno.

-PROJETO DE RESOL(.IÇÃO
N" 214, DE 1987 ..

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_ ~

Autoriza a Prefeitura Mlnlclpal de

- li:tdã.iatuba (SP) a contratar operação de crédito no valor coiTeSpondente, em cruzados, a 202.400,00

Mensagem no 305, de 1987 (no 481/87,
na origem), relativa à proposta para que seja

autorizada a Prefeitura Municipal de lndaiatuba, Estado de São Pau!Q, a contratar operação de crédito no_v<;ilor correspondente, em

cruzados, a 202.400,00 Obrigações do TeOTN. (Dependendo de

parecer.)
Nos termos de art. 6'" de Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Cid Sabóia de
Carvalho para apresentar o parecer sobre Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para proferir parecer.r-sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
_
Com a Mensagem no 305, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a auto_d~ação para que aPrefeitura Minicipal de lndaiatuba (SP) contrate, junto
à Caixa Económica Ee"_ç;igr~J. esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a segUinte- operação de
crédito

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Indaiatuba/SP
1.2 Localização (sede): Praça Prudente
de Morais, 155 ---:- Indaiatuba - SP

2.

Ananciamento

2. '1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
202.400,00 OTN,
2.2- Objetivo: Implantação de hospital geral com pronto socorro.
2.3 Prazo:Ca:rência: até3 (tr:ês) anos.
Amortização: 10 (dez) anos.
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobradOs trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5 COndição de Uberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: Vinculação das parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias !CM.

.

2. 7 Dispositivo Legal: Lei Municipal no
2.239_de 1O de s._ete_robro de 1.986._
Nos aspectos económico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas _operadonais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm mereddo__ a _aprovoação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.

·- _,

-·--- ·-

--·

1. Proponente
1.1 Denominação: Municfpio de ltacoatiara
1.2 Localização (sede); Rua Dr. L_uzardo
F. de Melo, 2.225, Itacoatiara - AM

2. Finaiidãmento 2.1

Valor: Equivalente, em cruzados, a
.
.
-"".. _ 2.2- Qpjeti~o: Implantação de C_entro Co- -munitário.
-- 2.3- Prazo: Carência: até 3 (trê$) ahos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: -Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo _devedor reajustado de acor-do c:om__ o índice de
variação das OTN:
25 Condições de Uberação: O financia- menta será libe_raçlo em parcelas, de acordo
- ~ ._çom o cronograma a ser apresentado.
-2.6 .Garantia: VfriCulação--ae quotas do
Fundo de Participação dos Municípios FPM.
.
. 2.7 Dispositivo legal: Lei Municipal n~
rxJ7/!!6, de 22 de abril de 1986.

·--até 79:936,93 OTN.

ltem22'

souro Nacional -
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OTN.

--6- SenadO Federal Resolve~
Art.~"' nrefeitura Municipal de lndaia-

tuba (SP), n~os dtrartigo 2~ da Resolução n" 93n6, alterado pela Resolução rio
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 202.400,00
OTN, junto à Caixã Económica Federal, esta
- na qualidade de geStora do "Fundo de Apolo
ao Desenvolvimento Sõcial - F AS, destinada à implantação de hospital geral com pron~
tO-socorro.
~o Esta: resÇJução entra em vigor na
-de sua Pl:'blicação.

- Art
~__9ata

- É eSte o parecer, Sr. Prt!sídente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
_
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro
a discussão:- - -- - A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos__ termos regimentais.

Nos ~spectos ec-onôm!co~financeiros, a operação enquadra-se nas_normas-operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da_ Casa,
tendo em vista a alta relevância soeiS!! do projeto.
Nos termos da Resolução no I, de 1987, que
estabelec-e normas de elaboração legisl~t!Y_a do
-Senado Federal duraD.te o período de funcionamento da Assembléia Nacional ConstitJ.J[ote. opinamos favoravelmente, sob os <:~spectos económico-financeirO e legal da matéria.
J\ssim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 215, DE )987

Autoriza a Prefeitura Munl_cipal de
ltacoatiara (AM) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 79.936,93

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 23:
Mensagem fl9 309, de 1987 (n9 485/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de ltacoatiara, Estado do Amazonas, a contratar opera-ção de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 79.936,93 Obrigações do Tesourá Nacional --OTN. (Dependendo de parecer.)

OTN.
O Se_nad_o Feder_al_resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de ltacoa-

tiara - Afll., nos termos do artigo 2" da Resolução n~ 93n6, alterado pela Resolução n 9
140/85, ambas do Senaclo Federa_!, autorizada a contratar operação de crédito no v:alor
correspondente, em cruzados, a 79.936,93
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- fAS,_destinada à implantação rle centro comunitário.
Art. Z' Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de
1987, desiQno o nobre Sehador Áureo Mello para
proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo
o ~~ectivo projeto de resolução.
O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - Nll. Para
proferir-parecer.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores:
_ _com_a Mensagem no 309, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete_ à delibefação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de ltacoatiara (AM), contrate, junto à Caixa Económica Federai, esta na_ qualidade
de gestOra do F.undo_ de_ Apoio ao DesenvoMrra:ento Social - FAS, a seguinte operação de
cr~dito:

É _este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, voiaç.ilo dã matéria_
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen-

a-

tais.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

NOS aspeCtOs eéOr1óinic0-finanCeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

Item24:
Mensagem n• 310, de 1987 (n• 486187,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorimda a Prefeitura Municipal de, ltfquira,
Estado do Mato Grosso, a cõntratar opef.ãçã"o~
de crédito no valor correspondente, em cru-

zados, a 32.123,55.0brigações do Tesouro
Nadonai-OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. _69 da Resolução n~ 1, de

1987, designo o nobre Senador Rachld Saldanha
Derzi para emitir parecer sobre a mensagem; -oferecendo o respectivo projeto de resolução.
-

FAS.
No mérito, O pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n" l, de 1987, que
estabelece normas d~ elaboração legisJativa do
Senado Federal durante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômiço-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos tetmos do seguinte:

OSR. RACHID SALDANHADERZI (PMDB
MS. Para emitir parecer.) - Sr. Pr~sidente,

Srs. Senadores:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
. t\' 216, DE 1987

·

Com ã Mensagem n 9 310, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação

Autqrlza a Prefeitura Municipal de
Itiquira (MT) a contratar operação
de crédito no valor conespondente,
em cruzados a 32.123,55 OTN.

do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Itiquira (MT) contrate, junto
à Caixa Econôrriica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de ltiquira
(MT)

.

12 Localização (sede): Praça Frei Uberato Keterrer, sfn Jtiquira-MT

2. Finandl!lmento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até

32.123,55 OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de unidades escolares.
2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos:jur:~_de 1% ao ano, cobra_-_
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do íri.dfce de variação
dasOTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6" Condições de Amortização:
O saldo devedor será amortizado em 48
·(quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC. vencíveis no illtimo dia de cada trimeste civil,
prévendo-se os seguintes dispêndios anuais:

Úl86-Cz$ 80.356,12
1987-Cz$175.425,62
1988 - Cz$ 175.425,62
1989- ();$ 299.043.~3
1990-Cz$ 411:697,15
1991-Cz$ 397.078.35
1992 - Cz$ 382.459,55
1993-Cz$ 367.840,74
1994-Cz$ 353.221,94
1995-Cz$ 338.603,14
1996 '--323.984,34
1997- Cz$ 309.365,54
1998- Cz$ 294.746,74
1999-Cz$ 280.127,94
2000 _ ..Cz$265.509;13 ..
2001 _;_ Cz$ 127.272,51

\

O _SR. PRESIDENTE (Dirceu Cariteiro) Passa-se à disc;:1,.1ssão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussao, a votação da matéria
far-se_-_á na sessão seguinte, nos termos regimenta,is.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

ltem25:
Mensagem n" 311, de 1987 (n<> 487/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
.
auto[izada a_ Prefeitura .M_uniçipal de Jaciara,
. __ Est.~do do_Mato Grosso, a contratar operação
de cr~dit() _no valor correspondente, em cru~dos, a"79.997,18 ObrigaÇões do Tesouro
tiacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6° de Resolução n" 1, de
1987, designo o nobre Senado(Rachid Saldanha
Derzi para errtitir parecer sobre" a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

i

.. /
.

2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal nÇ'
156, de 14-6-85.

sa:

O
RACHio SALDANHA DERZI (PMDB
MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Sis~ Sena(to~s:
.
-com a Mensagem n" 311, de 1987, o Senhor
Pregjdente_ da República submete à deliberação
·cro-S-eilidO~Federal a autorização para que a Pt:éfeHUrâ Mun.idpal de Jaciar~ -. MT C<;>ntrate~jrito
à CãiXã.- Económica Federal, esta na qual' ade
de gestora do Fundo de: Apoio ao Dese volvimenta Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
~

2.7 Garantias: vinculação de parcelas ,do

!CM

O Senado Federal resolve:
Art. 1e É a Prefeitura Municipal de ltiquira
(MT), nos termos do artigo 2" da Resolução
rr" 93n6, alterado pela Resolução n" 140/85,
- -- ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.123,55 OTN,
junto à CaiXa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
De_senvolvimento Social _;__ FAS, destinada
a Implantação de unidades escolares.
Art 2° __Esta Resolução entra em vigor na
data d_e sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
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· 1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Jaciara.
1.2 Localização (sede)~ Rua Jurec.e, n1
1.261 Jaciara-MT.
2. FJnanciamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até

79.997,18 OTN.
22 Objetivo: implantação de meios.-fios,
sarjetas e galerias pluviais.

2.3 Prazo:- Carêndci: ãté 3 (três) anos.
Amortização: 8 (oito) anos.
2.4 EnG.argos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o_ saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variaÇão das Cri'N.
2.5 CondiÇOéS
iibefãÇãO: · a·· finan-ciamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do
Imposto sobre Orculação de Mercadorias-

-cre

!CM.
2.7 Díspositivo legal: Lei Municipal n~
361186, de 22 de abril de 1986.
· ·
Nos aspectos económicos financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos anáM
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece_ normas de elaboração legislativa do
Senado Federal diirante o período de funcionamento da Assembléia Naciçmal Constituint~. opinari'to:S favoraYelmente, _sOb os aspectos econômico-financeiros e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 217, DE 1987.

Autoriza a Prefeitura Municlpai de
MT a contratar operação

_Jactara -

de

cré~to

no valor corresponden~

em cruzados, a 79.997,18 O'I'rt.

O Senado Federal resolve: Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Jaciara_..,.- MT, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 g3/76, -alterado pela Resoluç_ão n1
140185_yámbas do Senado Federal. autorizada a-contratar operação de crédito no valor
corr_espondenté, em cruzados, a 79.997,18
OTN, junto à Cáixa Econômica Federal, esta
n51'qualidade de gestora do Fundo de Apoio
a:O Desenvolvimento Soda!- FAS, destina-_-da à implantação ~e meios-fios, sarjetas e
galerias pluviais.
~
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na
_data de sua pu~licação..

·É o p~r~cer, Sr. Presid~nte.
O SR. PRESIDENTE'(Dirceu Carneiro)- Em
di.Kus_s_ã_o o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A ~atação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos_ termos regimentais.

--
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

I

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) -

PROJETO DE RESOLUÇÃO

ltem26:_

N" 218, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Jardim (MS) a contratar OPenlção
de crédito no valor correSpondente,
em cruzãdos, a 7.500,00 OTN.

Mensagem n" 312; de -1987 (n~ _488/87,
na origem) relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Munldapal de Jardim,

Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 7.500,00 Obrigações do Tesou ro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos tennos do art. 6° de _Resolução no 1, de
1987, designo o nobre_Seh.aclor_t!1.endes Canale
para proferir pare-cer, oferecendo o respectivo pro-

jeto de resolução.

O SR. MENDES CANALE (PMDB -

MS.

Para proferir parecer.}-_Sr. Presidente, Srs. Sena-

dores:
Com a Mensagem n~ 312, de 1987, o Senhor_

Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federai a ãutorização para qtie _aPrefeitura Munidpal de Jardim, Estado de Mato Gros-

so do Sul contrate, junto à Càixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Des_envolvimento SOcial - FAS, a seguinte operação de crédito:

1. Proponente
1.1

Denominação: Município de Jardim

12 Localização (sede}: Rua Cel.Juvêncio,

s/n'
Jardim-MS
2. Financiamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a
até 7.500,00 OTN.
2.2--- Objetivo: implantação de creche/
posto de puericultura.
2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos.
2.4 Encargos:-Juros d_e 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice: de
variação das OTN.
2.5-Condiç:ões de_Ubetaçã_o: P financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2 fi r.-arantia : Vmculação de,parcelas do
[m(:.....,..v sobre Circulação de Mercadorias !CM.
?..7 Dispositivo legal: Lei Municipal no
574/86, de 17 de abril de 1986.
Nos aspectos econômicos-financeiro~ a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecldo a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevânda social do Projeto.
Nos termos da Resol_y_çjQ_n<> 1, de 1987, qt!e
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente , sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

Novembro de 1987

O Senado Federal resolve:
Art. J9 é: a Prefeitura Municipal de Jar·
dim (MS), nos termos do art. 2~ da Resolução
n<> 93n6, alterado pela Resolução n" 140/85,
·ambas do Senado Federal, autorizada a con·
tratar operação d~ crédito no valor correspondente, erii cruzados, a 7.50-0,00 OTN,
junto à Caixa Econômica Federal esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destiriada
a implantação de creche de puericultura.
Art 2" Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É ()_pare~er, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) discussão ci projeto, em turno único. (Pausa.)
Não- havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme disposição
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 27:

·

Mensagem nn 313, de 1987 (no 489/87,
na origem), relativa à proposta para que' seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Jardim,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operações de _crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 16.818,00 ObrigaçõeS do
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de
parece~.)

Nos termos do art. 6" de Resolução nn 1, de
-1987, designo o nobre Senador Mendes Canale
para proferir parecer, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

~O SR.-MENDES CANALE (PMDB .-MS.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Corri a Meii5agem no 313, de l 987, O Senhor
Presidente_ da República subm-e-te à deliberação
do SenadO Federal a autorização-para que aPreíeitura-MUi1iCpãl âe Jardim (MS) contrate, junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
-'de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! - FAS, a seguinte operaÇão de
crédito: ____ _
1. Proponente
1. J qenoJ!Iinação: Município de J~rd!m
1.2 Localização (sede): Rua Cel. Juvêndo,
_Sino Jardim """""7 MS

2. Financiamento
2.1 Valof: equivalente, éin-- cruzados" a até
16.818,000TN.
.
•2.2- Objetivo; aquisição de equipamentos
para colkta de .lixo e _implantação de aterro
sanitário'.
2.3 Prazo: carência até 01 {um) ano.
amortização: 04 (quatro) anos.
2.4 EncargoS: juros de 1% ao ano, cobraQos trimestralmente, sendo o saldo dev~dor

reajlf~~do de acor9o_ com o indtce _çle variação das OTN.
__
2.5 Condições de Liberação; o financia·
menta será liberado em parcelas, de acordos
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre CirCulaÇão de Mercadorias -

!CM.
2. 7- DJspositivo legai.

~; Municipal no
569/86, de 20 de rriarçO de 1986:
-- Nos aspectos econômico-fmanceiros" ,a _operação enquadra-se __nas rrormas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução ne _1_, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federa] durante o período de funciona·
menta da Assembléi_a_Nacional_ Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico~financeiro e_ legal da matéira.
-Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, no~ termos do segUinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 219. DE 1987.

-AutOriza a Prefeitura: MUnicipal de
Jardim (MS) a contratar operação

de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 16.818,00 OTN.
O Senado Federal resol\!.e: _
Art. 1n É a Prefeitura_ Municipal de Jar·
dim (MS), nos termos do artigo 2~ da ResoluM
ção n~ 93L76, _alterado pela Resolução n9
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente,_em cruzados, a 16.818,00
OTN, junto à Caixa Econômica Federa1, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento SQcial- FAS, destinada aquis[ção de equipamentos para coleta
de lixo_ e_ implantação de aterro sanitário.
Art. 2° Esta resolução entra vigor na data
de sua publicação.
É o-p~~~.-_Sr:-FfesiOerite~---- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavr_a, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far·se-á na sessão seguinte, conforme disposição
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 28:
Mensagem n' 314, de 1987 (n' 490/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Joaçaba,
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 9.760,29 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do-_8rt. Ei" d.e_~~solução no 1, de
1987, designo o nobre Senador NelsoQ__Wedekin
para proferir parecer, oferecendo o respectivo projeto -de resolução.
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O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -

SC.

Para proferir o parecer.) -Sr. Presidente,_Srs.

d)

Quarta~feira

25

I Senado Federal durante _o período de
Esta resolução entra em vigor na

Art. 2"_ data de sua publicação.
É o parecer, Sf. Presidente.

1

31~5

funclona~

' menta da Assembléia Nacional Constituinte. opiSenadores:
namos favoravelmente, sob os aspectos econômiCom a Mensagem nQ 314, de 1987, o Senhor
co-_financeiro e legal da matéria.
Presidente da República submete_ à deliberação
- Ass,im sen_do, concluímos pelo acolhimento_ da
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Em
do Senado Federal a autorização para que aPreMensagem, nos termos do seguinte:
discussão
o
projeto,
em
turno
único.
(Pausa.)
feitura Municipal de Joaçaba (SC) c.ontiate, junto
Encerrada
a
discussão,
a
votação
da
matéria
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
PROJETO DE RESOLUÇÁO
fa.r.;:sé-à na seSsão seguinte, conforme dispositivo
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolviN• 221, DE 1987
mento Social - FAS, a seguinte operação de regimental.
Autoriza
a Prefeitura Municipal de
crédito:
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Lagarto -(SE) a contratar operação
Item29:
1. Proponente
de crédito no valor correspondente,
1.1 Denominação: Município de Joaçaba.
Mensagem n" 319, de 1987 (n9 495/87,
em auzados, a 5.148.73 om.
1.2 Localização (sede): Av. XV de Novemna origem), relativa à proposta para que sej!'l
O
SeriadO-Feaeral resOlve:
bro, 378 Joaçaba/SC.
·
·
autorizada a Prefeitura Municipal de Lagarto,
Art. 1o t a Prefeitura Municipal de LaEstado
de
Sergipe,
a
contratar
operação
de
2. Financiamento
garto (SE), nos termos do artigo 2~ da Resolu~
crédito no valor ·correspondente, em- croza2.1 Valor: equivalente, em cruzados,
- Ç~o n~ 93/76, alterado pela Resoll!-_ção n"
dos, a 5.148,73 Obrigações do Tesouro Naa até 9.760,29 OTN.
140/85, ambas do Senado Federal, autoricional - OTN. (Dependendo de parecer.)
22- Objetivo: aquisição de veículos para
·zadã a contratar operaçãõ de crédito no valOr
transporte escolar.
Nos termos do art. 6~ da Resolução n" 1, de
correspondente, em cruzados, a 5,148,73
2.3 Prazo: carência: 1 (um) ano. Amorti1987, designo o nobre Senador Fntnclsco Ro-. OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
zação: 4 (quatro) anos.
llemberg para proferir o parecer sobre a Mensana qualidade de gestora do Fundo de ApOio
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobragem, oferecendo o respectivo projeto- de reso·
ao Desenvolvimento Social - f AS, destinados trimestralmente,- sendo o saldo devedor
lução.
do à aquisição de veiculo para transporte esreajustado de acordo com o índice de variacolar.
ção das OTN.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor rla
2.5 Condições de Liberaçao: o financia(PMDB - SE. Para proferir o parecer.) - Sr.
data de sua publicação.
mento será liberado em parcelas, de acordo
Presidente, Srs. Senadores:
É o parecer, Sr. Presidente. _
com o cronograma a ser apresentado.
-Lom a Mensagem n? 319, de 1987, o Senhor
2.6_ Garantia: vinculação de parcelas do Presidente da República submete à deliberação
-O SR. PREBIDÉNTE (Dirceu Carneiro) Imposto sobre CirCuJaçá6 de Mercadorias- do Senado Federal a autorização para que a PrePassa-se à discussão do projeto, em turno único.
ICM.
feitura Municipal de Lagarto (SE) contrate, junto
(Pausa.)
2.7 Dispositivo legal: Lei Municipal n~ à Caixa Econômlca Federal, esta na qualidade
Encerrada a discussão, _a votação da matéria
1277, de 1.3 de outubro de 1986.
de gesfora do Fundo de Apoio ao Desenvolvifar-se-á na ·sessão seguinte, conforme dispositivo
Nos aspectos económico-financeiros, a opera- mento Social - FAS, a seguinte operação de
regimental. .
ção enquadra-se nas normas operacionais do crédito:
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) FAS.
.
1. Proponente
ltem3:
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná1.1 Denominação: Munidpio _de Lagarto/
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
SE
Discu.Ss_ão,- em tu_rno _Úriico, do Pr~jeto de
tendo em vista a alta relevância do Projeto.
12. Localização (sede); Praça da Piedade,
Lei da Cã.mara n• 216, de 1985 (n• 2:929183,
13 Lagarto/SE
na Casa tle oriQerrO. qUe-altera a redação
Nos termos da Resolução n~ 1. de 1987, que
da Lei n9 6.25-1, de 8_de outubro de 1975,
estabelece normas de elaboração legislativa do
2. Financiamento
que "institUí normas gerais soDT-e desportos".
SenadO Federal durante o período de funciona2.1 Valor: equivalente, em cruzj:'l:dos, a até
(Dependendo da votação do Requerimento
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi5.148,73 OTN.
.
n9179, de 1987, de adiamento da discussão.)
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi2.2 Objetivo:- aqui51çã6- de veículo para
co-ftnanceiro e legal da matéria.
·
transporte escolar.
A discussão fica sobrestada, em virtude da ine2.3 Prazo: carência: até 01 (um) ano.
xistência de quorum, em plenário, para votação
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Amortização: 04 (quatro) anos.
de requerimento.
Mensagem, nos termos do seguinte:
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobraO SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)- Es- dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
PROJETO DE RESOLUÇÁO
gotada a matéria constante da Oidem do DiaL
reajustado de acordo com o índice de varia·
N• 220, DE 1987
Há oradores inScritos.
çãodasOTN.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Autoriza a Prefeitura Munldpal de
2.5 Condições de liberação: o financiaBenevides. _
Joaçaba (SC), a contratar operação
mento será liberado em parcelas, de acordo
de crédito no valor correspondente,
com o cronograma a ser apresentado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
em cruzados, a 9.760,29 OTN.
2.6 Garantia: viÕculação das Pflrcelas do
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente.
Fundo de Participação dos Municípios Srs. Senadores:
FPM.
,
O Senado Federal resolv_e:
Ainda perdura, no seio do funcionalismo per2.
7
Dispositivo
legal:
Lei
Municipal
n9
Art. 1~ É _a Prefeitura Municipal deJoaçatencente ao Dnocs, a dúvida quanto à fusão da10/86, de 21 de outubro de 1986, alterada
ba (SC), nos termos do artigo 29 da Resoluquele tradiciOnal órgão do Ministério de Irrigação
-pela Lei n9 04/87, de 31 de março de 1987.
ção n9 93/76, alte.rado peta ReSolução n 9
com outras entidades da administração indireta
do Goveirio F eêieral. apesar de ·seus 78 anoS de
140/85, ambas do Senado Federal, autoriNos aspectos económiCo fmanceiro~, a ~pera
zada a contratar operação de crédito no valor
_!ninte:rrupto e _prgficiente Tuncionameilto no Cómção enquadra-se nas normas operaciol)ais do
- bate às adversidades climáticas.
---FAS.
·
correspondente, em cruzados, a
9.760,29 OTN,junto à Caixa Económica FeDirigido, no momento, pelo Engenheiro UiranNo mérito, o Pleito enquadra-se em casos anáderal, esta na qua1idade de gestora do Fundo logos que têm merecido a aprovação da Casa,
dé Augusto Borges, o Dep_arta~~!lt?_ N~~-i~t:t~! c!_e
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, tendo _em vista a alta relevância social do Projeto.
Obras Contra as Secas- continua capitalizando o
destinada a aquisição de veículos para transrespeito e o reconhecimento dos nordestinos, reaNos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
porte escolar.
l~ndo _um_ trab_aJho de vulto em todas as unidades
estabelece normas de elaboração legislativa do
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federativas que integram o chamado Polígono das
Secas.
Embora já desmentida a versão aqui referenciada, pelo Ministro Vicente Fialho; a especulação
continua a circular entre os seus servidores, gerando, entre eles, natural inquietação, com reflexos na imagem daquela conceituada dutarquia.
Aliás, sobre o assunto, recebi, há poucos dias,
longo teJex, vazado nos seguintes termos:

De Fortaleza- CE 477 380 2010 1855
Senador Mauro Benevides
Brasília-DF
TLX Sotec 201087. Cuinpre~rrie tfanSffiitir a V.
EJr inteiro teor tlx endereçado Excelentíssimo Senhor Presidente da República José Samey:
"Cumprimentando Vossa Excelência, Sociedade Técnicos Nível Superior Dnocs-Sotec auscultando pensamento não só técnicos mas funcionãrios em geral, vem expressar justas apreensões
quanto ao possível esvaziamento ou fusão do
Drrocs, conforme notícias veiculadas pela imprensa. Pedimos vênia, Sénhor Presidente, para afirmar que o Dnocs é uma das mais legítimas conquistas dos nordestinos em prol soerguimento
desta Região, pela qua] tem trabalhado com afinco há, já, 78 anos, onde se tem afirmado como
órgão pioneiro do desenvolvimento rural do sem iárido e. ainda agora, empenhado no Programa
de Irrigação do Nordeste. 'Sociedade dos Técnicos' se ~á conta de que Dnocs se revigorado
e prestigiado constituirá com Sudene e BNB a
tríade que na linha de frente continuará lutando
pelos objetivos desenvolvimentistas de que é tão
carente esta Região. Posições homólogas desfruta
Sudene, voltada inteiramente para o Nordeste, segundo linhas orientadoras de planejamento, assim como BNB, que aqui sediado também aplica
política financeira do Governo Federal dirigida à
Região, o Dnocs constitui uma das peças deste
tripé que segue causa comum com as duas outras
grandes entidades. Qualquer que seja o Ministério
ou outro organismo que irá gerir a irrigação, encontrará no Dnocs órgão com experiência própria
na agricultura irrigada etc. semi-árido nordestino.
O Dnocs além de gestor recursos hídricos semi-árido, é portador de experiência execução e
aproveitamento, como são exemplos de irrigação,
piscicultura e engenharia rural. Servidores Dnocs
e os nordestinos em geral esperam de Vossa Excelência solução favorável ao que acaba de expor
a Sociedade, isto é, qua1quer que seja a política
ou entidade que venha a gerir a irrigação nacional,
o Dnocs seja preservado e fortalecido na sua integridade, como gestor regional desta polftica no
semi-árido, onde sua experiência é ímpar em região tão problemática e carente. Outrossim defende a Sotec devidas mudanças sentido que departamento, Estados e comunidades beneficiárias
oportuno Proine somem esforços e cc-administrem execução e implementação de investimentos irrigatórlos. Extinção, ou fusão Dnocs com
outros organismos poderia ser uma punição Nordeste, especialmente Ceará, que pei'deria sediamento do órgão bem como ao__Nordeste perdiria
uma conquista que já perdura 78 anos." Respeitosas saudações, Tarciso de Medeiros Dias,
Presidente da Sotec/Dnocs,
Senhor Presidente, ao trazer o assunto ao conhecimento dos Srs. parlamentares, desejo reafir-

DtÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
mar a minha convicção de que a Nova República
jamais desprestigiará uma instituição que possui
cerca de 8 décadas de ação profícua, dire.cionada,
inteiramente, pàra o combate às calamidades decorrentes da falta de chuvas naquela área_ geográfica.
Mesmo assim, reitero apelo ao Presidente José
Samey e ao Ministro Vicente Fialho no sentido
de que preservem o Dnocs dentro de seus atuais
e nobres objetivos.
Era o que eu tinha a -dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a paJãvra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVAIDO S(JRUAGY (PFL- AL
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Sen-adores, cursava a segunda série do curso
ginasiaJ, no Colégio Batista A1agoano. O ano era
1_ 948. O professor de_ PortugUê_s__entra na sala
de aula. Sua figura é imponente.-QuaSe um rTtetro
e noventa centimetros de altura. Embora bastante
magro não transmite uma Imagem de fragilidade.
Pelo contrário, parece que uma força interior im·
pregna sua personalidade. Dominou facilmente
aquele grupo de estudantes. Profundo conhece·
dor do Latim, era íntimo das origeÍ1s do nosso
idioma. Este, foi o meu -primeiro encontro com
o Pastor José Tavares de Souza. Nossas vidas
voltariam a se encontrar em várias oportunidades.
Comecei a trabalhar, aos 1ô anos de idade,
na Prefeitura de Maceió. O Professor Tavares exercia a Direçâo Geral de Administração. Foi _um
grande apoio em minha carreira funcionaL Anos
d_epois, o substituiria nos cargos de diretor de
administração e secretário-geral da Prefeitura.
Pastor da Primeira Igreja Batista de Maceió, du·
rante mais de 50 anos, o Professor José Tavares,
além dos ensinamentos da B'íblia, realizou um
trabalhá sOcial aJtãrriE:nte neritório, através do Lar
do Bom Samaritano.
Milhares de pessoas receberam o chamamento
de Deus e modificar_am seus destinos graças à
sua ação pastoral.
Continuou ensinando, e ele foi um bom exemplo da assertiva, de querer é poder. O su_cesso,
uma vida útil e plena, apoiaram-se na prática do
pensamento positivo (orações), vontade forte, objetivo definido e trabalho constante. Aqueles que
seguem esses ensinamentos, apesar dos percalços, serão vitoriosos.
Aprendi, com ele, que devemos sempre fazer
o bem. Fazer o bem sem esperar retribuição. Se
alguém que recebeu uma gentileza nossa for reconhecido, ótimo. Caso não seja, o problema não
é nosso: é dele. O ingrato,-por si, é destruído.
Apoiado nessas lições, passei a compreender
a fragilidade humana. Pessoas a quem concedi
posições de tal destaque, que nem nos seus mais
caros sonhos imaginaram exercer, inventam os
motivos mais falsos e fúteis para justificarem suas
ingratidões. Na verdade, são dignas, apenas, de
piedade- ou, no máXimo, de desprezo.
Governador de Alagoas, convidei o Professor
José Tavares para compor alguns conselhos do
Estado. Ele dignificou esses colegiados.
Posso sintetizar as lições do estimado pastor,
quando me encontro diante de um problema, na
atitude de rezar, pensar, estudar, crer e prosseguir.
Sua amizade foi, realmente, um dádiva.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Nós estamos vivendo um momento de grand~s
dificuldades nas nossas relações com os EUA.
Aquele país nos ameaça com retaliações comerciais, _ou seja, a redução do valor das nossas
exportações para a América do Norte.
O pretexto: a política brasileira de informática.
Os EUA não gostam da política braSileira da
reserva 'de mercado, não apreciam a proteção
que a Lei da Informática dá ao produtor nacional:
Isso contraria seus interesses. Mas. como se com·
porta o grande país do Norte no mesmo assunto,
na mesma matéria, isto é, quando um país estrangeiro pretende internar um produto da área de
informática em território americano? Para saber, peço que se transcreva nos anais
desta casa o artigo anexo, publicado no jornal
Retratos do Brasil desta semana.
O resumo está no próprio título: ''Faça o que
eu mando mas não o que eu faço".
Eis a íntegra do mencionado artigo:
FAÇA O QUE EU MANDO
MAS NÃO O QUE EU FAÇO

O Departamento de Comércio dos EUA proíbe
ao MIT um computador japonês
Em- mais um forte passo para consolidar sua
política protecionista àS indústrias nacionais de
computadores, o governo americano impediu
que o Massachusetts Institute of Technology, o
famoso Mrr, adquirisse um supercomputador de
tecnologia japonesa. Num lacónico comunicado,
o MJT anunciou no último dia 5 sua decisão de
cancelar seus planos de comprar ou alugar um
supercomputador eni conseqüências das pressões do _governo para que rejeitasse o -equipa·
me~to japonês. O esforço cada vez maior que
a admirllstração Reagan vem fazendo para proteger o seu mercado, é uma contradição flagrante
com os esforços que fez para abrir às suas empresas os mercados de nações que atualmente_ oferecem restrições à vendéi de computadores estrangeiros, especialmente o _Brasil, Exatamente quiltro
dias antes do "caso MJT" vir a público, funcio·
nários do Departamento de Coinércio haviam
anunciado a intenção do governo americano de
decretar sanções comerciais contra o Brasil, em
represália contra as barreiras às importações de
computadores_americanos, impostos pelo país.
Desde o início do ano já se registraram diversos
epi_sódio_s que revelam a determinação americana
de proteger a indústria nacional de computadores,
que nos últimos anos vem perdendo competitividade em relação aos fabricantes japoneses e
de outros países. O "caso MIT", entretanto. é o
primeiro em que surgiu um documento oficial
comprovando essa política protecionista, que
nunca foi publicamente explicitada.
Das cinco companhias que estavam disputando a concorrência do MIT, o provável vencedor
seria !"foneywell Ne_C Sl..ij)ercomputers, cujo con·
traJe é dividido entre a americana Honeywelle e
a japonesa Nippon EJetric. Segundo o reitor da
universidade, John Deurch, funcionários do governo americano indicaram que "a obtenção de
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máquinas do Japão não seria o melhor interesse
do país". Diante da alternativa de gastar bem mais
na aquisição de alternativas americanas, o MIT

preferiu cancelar seus planos de aquisição de um
supercomputador, que seria usado nas pesquisas
de ftSica e engenharia e para apoiar pesquisas
do laboratório Lincoln, um centro de pesquisa
fmanciado pelo Pentágono. Entre aS companhias
que seriam derrotadas na concorrência estava a
Ctayrescarch, de Min-neupolis, que atualmente
domina o mercado de supercomputadores nos
Estados Unidos.
Além dos milhões de dólares envolvidos- um

supercomputador custa entre 10 e 15 milhões
de dólares - a vitória de uma companhia japonesa na concorrência do MIT se revestiria de um
significado especial. Como apontou o jornal The
New York Times, "O status do MIT como uni

dos primeiros centros de pesquisa de computador
da nação colocava sua seleção como um escrutínio particular".
A decisão do MfT de não levar a concorrência
adiante, conforme reconheceu o reitor da universidade, foi influenciada pela carta envíada à Universidade no dia 13 de _outubro pelo então Secretário de Comércio em exercício, Bruce Smart. Na
carta, Smart disse que entendia que o MIT estava
pretendendo adquirir um supercomputador da
NEC e "eu estou escrévêndo para iriformar você
que não temos objeção a aquisição de um computador estrangeiro", Em seguida, vinham as
ameaças contra a Universidade baseadas na alegação de que o baixo preço apresentado__ pela
NEC representava duinplng contra as indústrias
de computadores americanas.
"Entretanto", continuava a carta, "vcx:ê_deve
ficar ciente de que a importação de produtos pode
estar sujeita aos procedimentos anti-dumping...
Se eles determinam que o_ produto está sendo
vendido por valor menor que o valor justo e que
isto está prejudicando uma indústria dos Estados
Unidos, então as obrigações anti-dumplng poderiam ser Unpostas". "Entendi que a Universidade
sofreria um processo sob acusação de dumping
se comprasse o computador da NEC", revelo_u
o reitor John Deutsch.
O cancelamento da concorrência não significa
a desistência da Universidade em adquirir supercomputadores. Ao contrário, aparentemente buscando uma contrapartida pela sua decisão de
atender as pressões do governo, o JY\IT, planeja
agora solicitar fundos federais para um projeto
bem mais ambicioso - um centro de pesquisa
que deverá usar vários supercomputadores para
estudos de engenharia e problemas científicos.
O novo projeto do MIT foi anunciado na semana
passada pelo reitor da Universidade, que também
fez questão de antecipar, de antemão, que somente computadores fabricados com tecnologia
americana serão adquirido para o centro- como
recomenda o figurino protecionista da atual política americana para o setor de computadores."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ConCedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
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- Para reduzir o déficit do orçamento público federal, de 7 para 3,5% do PlB, são cortados, pela
primeira vez na política económica do nosso Pais,
os subsidias ao crédito agrícola e ao consumo
do trigo_e do leite. Toma~se empréstimo compu!·
sério, onerando o preço da gasolina e do álcool.
O Nordeste sofre racionamento de energia elétrica por falta de investimentos na área. A Caixa
Económica suspende os financiamentos através
do Fundo de Assistência Social. E, em todas as
empresas do setor público, restringem-se os créditos destinado~ à fonnação de capital ftxo.
A Política de incentivos fiscais, mediante a dedução de imposto de renda para formação de
fundo_s destinados ao desenvolvimento de regiões
e setores carentes dos estímulos govemamentals,
a exemplo do Finar, Finam, Fiset (reflorestamento, pesca e turismo), e do Proálcool, diretamente,
não foi atingida. Porém, como reflexo da redução
dos gastos governamentais, associada à atual
contenção do crédito bancário, que eleva as taxas
de juros reais e inviabiliza os investimentos produtivos, com toda certeza, haverá redução na renda
nacional e, como conseqüência, nas receitas destinadas à fonnação desses fundos.
Pela grande importância económica e social
de tais programas, seus recursos precisam s_er
maximizados, a fm de não comprometerem os
reSultados esperados. Se houve alguma negligên·
cia no passado quanto à eficiência na apücação
desses recursos, ante as carências atuais, não se
pode admitir a pulverização e malversação de re~
cursos fac- preciosos. Qualquer desvio seria um
crime âe '1esa-pátria".
Assistimos a inúmeras reclamações sobre a dizimação de nossas florestas, sobre o elevado custo da criação de empregos decorrentes de projetas financiados pelo Finar e Finam, sobre a influência do Proálcool na redução da produção
de alimentos, e sobre o precário desempenho
dos programas de incentivo à pesca e ao turismo.
Precisamos saber. como são empregados esses
recursos, quais os resultados económicos dos
programas incentivados com receitae públicas,
e quem são seus reais beneficiários.
Há mais de 20 anos, foram lançadas as bases
legais para o estabelecimento da potltica florestal
brasileira.. O Código Florestal data de 1965, a criação de incentivos fiscais ao florestamento e reflorestamento é de 1966, e a criação do IBDF ê
de 1967.
O reflorestamento, além de proteger o solo,
a água,- fauna e a flora, supre de madeira a
indústria, gera empregos e contribui para a política de exportações.
Um hectare de eucalipto fornece madeira e car~
vão em quantidade equivalente_ ao desbaste de
1Oha de florestas nativas do cerrado. Dos 5 milhões de ha reflorestados, os 4 milhões plantados
com pinus e eucalipto evitam a remoção de 50
milhões de ha de florestas nativas.
_O $etor florestal contribui com 4% cio PII;I, ger~
50 mil empregos por ano e mantém 400 mil ocupciÇões permanentes. As exportações de madeira
e seus produtos contribuíram com mais deUS$
1 bilhão em 1984. Mais de 20% do consumo
de energia primária é suprida com a madeira.
o-carvão vegetal atende a 40% da produção de
ferro gusa. A substiti..lição de óleo combustível
por lenha e carvão vegetal na indústria de papel,
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de celulose e de cimento tem representado eco-nomia de US$ 300 milhões anuais.
O consumo anua1 de madeira para suprimento
industrial e energético, para uso doméstico rural
e secagem_ de grãos é de 267 milhões de m3.
A produção de florestas plantadas é estimada em
64 m1lhões de m3 ao ano, o que corresponde
a um déficit anual de 203 milhões de m3, Este
déiTCii é suprido, segundo a Sociedade Brasileira
de Silvicultura, pela depredação anual de mais
de 3 milhões de ha de florestas nativas, com irreparáveis danos ao meio ambiente.
Está comprovado que, nos 260 milhões de ha
da floresta tropical úmida amazônica, de solos
com baixa permeabilidade e ecologicamente frágeis, a derrubada e a queima permitem o uso
precário das terras em culturas de ciclo curto por
2 a 3 anos e pouco mais para pastagens, impedindo a fixação do homem e conduzindo ao surgimento de florestas secundárias sem expressão
económica. As características edafo~climáticas
caracterizam a região amazónica como de vocação florestal. De acordo com dados da Sociedade
Brasileira de Silvicultura, o desmatamento na região se aproxima dos 3 milhões de ha por ano.
Na região semi-árida do Nordeste, os _90 mílhões de hectares de caatinga, de solos rasos e
ecologicamente frágeis, tem um volume utilizável
de 1 bilhão de m3. As repetidas secas, a elevada
popuJação e o processo de industrialização levam
à destruição desse património pela necessidade
de sobrevivência. Constatam-se ali grandes áreas
em processo de desertificação, o que poderia ser
evitado com a plantação de árvores adequados
e de elevado valor económico, a exemplo da algaroba.
Nos cerrados do Centro-Oeste e Sudeste, com
área de 180 milhões de ha e Voluirie ub1izável
de 6 bilhões de m3 de madeira, tem havido intensa expansão das fronteiras ag_ricolas, e o reflorestamento não tem sido suficiente para atend~r às
necessidades de energia e da indúsbia.

- KMát.ã"Atlâri.Uca- e·a-Fioresw-Temperaáa-ao

Sul estão praticamente devastadas, quando deveriam ser áreas de preservação permanente. São
Paulo tem hoje apenas 5% da área remanescente
de florestas primitivas.
Os parqueS nacionais e reservas biológicas, que
têm importante papel na preservação, sanidad_e
e produtividade das espécies, cobrem apenas
1,5% do território nacional. Tal imprevidência tem
levado à destruição de ecossistemas inteiros, an~
tes mesmo que se conheça cientificamente suas
características.
A legislação florestal, embora abudante, está
eivada de lacunas. O Código Florestal permite
desmatar até 50% da propriedade rural na Amazônia para fins de implantação de agricultura, e
até 80% nas demais regiões. Quando o C6digo
estabelece que não se fará derrubadas de florestas
primitivas em áreas desbravadas e delimitadas
pelo Poder Público, deixa implícito que podem
ser derrubadas florestas_ não primitivas. Por outro
lado, como_ não foi feita a citada delimitação; torna-se possível, na prática, o desmatamento para
flllS agrícolas. Portanto, há base legal para que
se faça desmatamento quando a áreas e destinar
à expansão da agricultura.
Mas as maiores dificuldades não residem na
área da legislação. O IBDF não dispõe de recursos
humanos, materiais e financeiros suficientes para
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realizar uma efetiva fiscalização. A política do meio

ambiente é, igualmente, muito frágil em sua execução. Não existe adequada consciência política

para a importância dessas questões. Há um excesso de burocracia dificultando o acesso aos incentivos fiscais. O apetite devorador dos objetivos
capitalistas favorece o íriiediatismo na busca do

lucro, que, sem a necessária interferência do Estado, leva à manutenção das práticas ti-adicionais

{queima e derrubadas) sem maiores preocupações com o legado de rec.urso;5 naturais que temos a obrigação de deixar para: as gerações futuras.
Na Bahia, acabaram com o jacarandá, e o pau-

brasil faz parte do nosso passado. Com o grau
de conhecimentos e meios que ternos hoje, não

teremos desculpas, amanhã, para justificar a dizimação de nossas florestas, e, por extensão, a extinção da fauna, a erosão dos solos, o assoreamento dos recursos hídricos etc. Nos dias atuais,
já se evidenciam distúrbios ambientais, como sucessivas enchentes e secas, a má qualidade das
águas interiOres, terremotos nõ Rio Grande do
Norte, a redução da capacidade geradora de energia; etc.
Estas são as razões que nos levam a defender
a imediata revisão da política brasileira de reflorestamento, partindo do sistema de incentivos fiscais,
a cargo do FISET-FlR, programa coordenado pelos órgãos regionais de desenvolvimento.
Adiantamos que o Relatório da Comissão de
Avaliação de Incentivos Fiscais (Comif) aPonta
as seguintes deficiências no setor:
-má localização de projetes, tomando a exploração antieconômica;
- superestimação dos custos nos projetes
aprovados;
--estímulo ao desmatamento;
-favorecimento a grandes proprietários;
-perdas com a paralisação ou cancelamento
de projetes.
Quanto ao programa do Fiset-Pesca, seus resultados têm sido desalentadores, o que não se
justifica para um País em desenvolvimento, com
populações de baixo consumo protéica, e que
tem um imenso potencial de recursos pesqueiros
nos seus 55.457km2 de terras cobertas com
águas interiores e na vastidão das águas uceâ·
nicas, que margeiam 4.320km2 de norte a sul
do território nacional.
A Comissão de Avaliação dos Incentivos Fis-êaiS
atribui o reduzido desempenhO do Fiset-Pesca
aos problemas herdados do periodo anterior a
1974, destacando a dissociação entre a capacidade da indústria e o potencial de recursos naturais causada pelos investimentos desordenados;
o empirismo-da atividade pesqueira; a exploração
indiscriminada de determinados esto_ques; o desvio de recursos; e as elevadas taxas de corretagem.
Dos 57 projetas aprovados no período de
75/80, 48 foram para o saneamentO financeiro
de empresas beneficiadas com incentivos fiscais
na fase anterior. Esta baixa peiformance, no nosso entedimento, parece não justificar as aplicações de Cr$ 440-bíniôe!i-TPfeços de 1985) no

penedo de I 975/85.

·

O Tribunal de Contas -délUnião, em inspeçào
realizada no Fiset-Pesca, constatou inúmeras irregularidades. A Comif mostra que em um únic:-o
projeto, depois de liberados Cr$- 4__5.0 mmilhóes,

a Sudepe tomou conhecimento de que o local
não continha água e não contava com um engenheiro nem um especialista em piscicultura.
O Fiset-Turismo vem tendo, igualmente, reduzido desempenho, o que também não se justifica,
tendo em vista a inexistência de adequada infra·
estruturÇt (hotéis, parques, logradouros, culturas,
lazer, paisagismo etc.) inviabilizando economicamente o importante ramo industrial da atividade
turística, que aproveitaria o imenso potencial existente em nosso País e a crescente demanda interna e externa d-esses serviços.
No petiodo de 1975/85, o Fiset-Turismo apli-

cou Cr$ 810 bilhões (a preços de !985), 95%
dos quais foram destinados à construção de hotéis.
Considerando que a atividade hoteleira apresenta elevados atrativos para a iniciativa privada,
o Relatório da Ccimif sugeriu a extfnçâo do FisetTLirismO;O"fortãledriie""fitó da-Embràtur e a criaçãCf de linhas oficiais de crédito de longo prazo
juhto ao Banco do Brasil para a construção de
hotéis.
Somos d~ opinião que a questão deve ser reexaminada em função da Importância económica
e cultural da indústria turística, que não _abrange
apenas o setor hoteleiro.
-b Finam - Fundo de Investimento da Amazônia teve o grande mérito de dar início ao processo de industrialização na Amazônia.
Entretanto, a Comif, comprovou que existe uma
elevada ociosidade na capacidade produtiva dos
projetes implantados, que vêm-se comportando
tomo enclaves na economia regional, porque a
produção tem sido destinada aos mercados_extraregionafs ou estrangeirOs, de" onde também se
importa a rriãior parte dos insumos.
Temos conhecimento de que a região também
nãO vem internalizando benefícios sociais, porque
o emprego gerado tem sido de baixa qualificação,
com remuneração ínfima Além disso, as migrações têm _criado uma forte demanda de serviços
sq_ciais, que os governos locais não têm condições
de atender.
Nos setores agropecuário e agroindustrial, a
Coii'lif rriOstra- "que hOuve um fraco desempenho,
uma v~z que a_ produção está muito abaixo da:
prevista nos projetas.
Entre as deficiências apontadas pela Comissáo
nesses-setores, destacamos a "revenda'' de projetes com fins especulativos; uso indiscriminado
de fogo na forn1ação de pastagens; mudanças
excessivas no controle adonário das empresas;
trabalhadores volantes; baixa geração de empregos; e o privilégio à- grande propriedade, favorecendo a concentração do capital e da propriedade.
As análises do Proálcool têm-se restringido, basi~merite, ao exame do volume de subsídios concedidos em função de sua -contribuição para o
esforço de adequação da estrutura de fon_te_s qe
energia primária como forma de substituir o petróleo importado e complementar a oferta interna
de gasolina
Trata-se, realmente, de uma contribuição Inestimável sob vários aspectos.
- Entretanto, não podemos esquecer que a intensa.e,qJansão da área plantada com ~na para a
produção de álcool está concorrendo com a p!aratação de culturas alimentícias, com sensível redu-
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ção da oferta interna de alimentos. A situação
se torna mais grave,_ porque as terras também
são demandadas pela agricultura de exportação,
visando a carrear divisas para o pagamento da
dívida externa.
No Nordeste, a cana vem ocupando toda a
Zona da Mata, estreita faixa de terras ao longo
do litoral, de boa fertilidade e permanentemente
livre de s_ecas. Quando constatamos que estão
se elevando as taxas de desnutrição, de mortalidade irifantil, e que há eStUdOS- denunciando a
tendência ao nanlsmo e outros_ desgastes d_a própria capacidade física de hábitáfites do Nordeste,
tendo como causa a carência alimentar, então,
temos que repensar os objetivos _do Proálcool,
veri.licando se os recursos públicos aplicados es-_
tão atendendo adequadamente aos objetivos nacionais.
Não existe uma quantificação adequada dos
subsídios embutida no Proálcool. Todavia, sua
dimensão é muito grande. No período 76/86 05:
financiamentos agrícolas para o setor envolviam
19% da correçãO -mõnetária, que na Amazônia
era _dispensada, e juros de 5 a 10%~ De 1980/82,
os encargos er~_m de _4!)%_,_ e de _35% na área
da Sudam. A partir de 1983, iniciou-se a desindexação, que se concretizou em 1985. Entretanto,
os juros ficaram em "3%. Para o setor industrial,
os encargos ainda eram maiS favoráveis. Os subsídioS creditíc:ios hoje estão bastante reduzidos. Mas
consideramos que o Proálcool também deva ser
reViStO à luz da realidade~ -finanCeira e social do
momento.
O Finor - Fundo de Investimentos do _Nordeste e_ tem-se revelado um instrurriento adequado para prOmover atividades capitalistas modernas, predominantemente no setor seCundário. O
parque industrial nordestino, além do considerável aumento de sua capacidade produtiva, teve
mudada a composição setorial, com incremento
de unidades produtoras de bens intermediários,
de consumo durável e bens de capital. Em 1977,
essa indústria incentivada respondia por quase
50% do valor da produção e dos empregos industriais da região.
A Fundação Getúlio Vargas, na revista Conjun·
tura Econômica de julho deste ano, ffiostra que
o percentual de liberações do FINOR sobre o valor
do PIB vem decrescendo sensivelmente. No início
desta década, tal participação chegou a 1,02%
do PIB nordestino e a 0,16 do PIB do Brasil, i'-eduzindo-se, em 1985, para 0,82 e O, 11, respectiva·
mente. A partir daí, a tendência decrescente conti·
nua, em virtude das políticas restritivas voltadas
para o equilíbrio do orçamento público e a estabilídade dos preços, com conseqüências diretas sobre as fontes de fmanciamento deste e dos demais
programas beneficiados com receitas do Imposto
de Renda.
Nos 27 anos de atuação da Sudene, a Autarquia
dá conta de 2.377 projetas aprovados, 1263 concluídos e 1222.400 empregos diretos e indfretos
criados, com investimentos totais (próprios e deduzidos do Imposto de Renda) equivalentes a Cz$
196" bilhões. Entretanto, nesses 27 anos, muitos
erros também foram ac_umulados na formulação
e execução da política de incentivos, sem- qUe
a Autarql,!ia tenhª maiores _responsabilidades sobre os meªmQs, uma vez que, durante longo periodo, foi usurpada de seu poder de decisão sobre
a politica de desenvolvimento do Nordeste.
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A imagem da Sudene sofreU deSgaSteS.-sendo
irijustamente associada, como vimos repetida~
mente na imprensa nacional, aos problemas do
despovoamento e desemprego no campo, da desorganização urbana, dO desabastecimento alimentar, da perpetuação dos problemas das secas,
da irieficácia das frentes de emergência etc, etc.
O esforço do PÍ'esidente José Samey, em que
pese sua boa intenção, não tem ido muito além
da reorganização institudoiial. A Sudene foi transformada em autarquia especial, adquirindo poderes para coordenar a politica de desenvolvimento
regional. No Conselho Delibeiativo da Sudene foram incluídos observadores parlamentares e representantes das classes trabalhadoras. Foi criado

o Ministério da frrigação, tendo como meta para
o período 86/89 irrigar um milhão de hectares
de terras no Nordeste, o que vem sendo obstaculado pelas dificuldades financeiras atuais.
Por outro lado, nos· dois últimos anos, o Finar
aprovou 154 projetas, no valor total de Cz$ 18
bilhões, e com criação de 40.000 empregos diretos. Apesar disso, a demanda é muito superior.
Com base em declaração da pr6pria Sudene, a
Gazeta Mercantil de 2-8-87 dá conta da existência de 944 solicitações de incentivos, representando 181 mil empregos, o que ainda é pouco
para reduzir o desemprego estrutural e absorver
a demanda adicional de uma população que aumenta em um milhão de pessoas por ano: Agravando a situação, o orçamento do Finor deste
ano-de Cz$ 18 bilhões- é inferiof, erri termos
reais, ao de 1986 - de Cz__$ 8,8 bilhões.
Para apresentar as deficiências atribuídas ao
sistema de incentivos fiscais, do qual o Fmor é
o último-dos instrumentos_adotados em 27 anos
de existência da Sudene, preferimos recorrer ao
Relatório da Comif, que detectou:
-elevada taxa de mortalidade das firmas incentivadas ( 18% );
-ausência de métodos sistemáticos de avaliação social dos projetas;
-deficiências no processo de avaliação privada dos projetas;
-déficit de recursos para incentivos do Finar,
acusando atrasos nos cronogramas e elevação
nos custos dos projetes;
- a sistemática do Finar leva a que os recursos
sejam cana1izados apenas para médias e grandes
empresas;
- o programa se direciona -pârâ- a- modernização- do latifúndio, atingindo preferenciaJmente
as grandes propriedades, sem, contudo, lograr
classificà-las como _empresas rurais;
-muitos projetes receberam recursos sem
que tivesse ocorrido a regularização das terras;

e
-os rendimentos dos projetes na produção
agropecuária têm sido muito baixos.
Entre as críticas que mais.avultam na imprerlsa
regional contra o Finar, destacamos a baixa absorção de mão-de-obra nos projetas, dificuldades
de acesso à pequena e média empresas, favorecendo a concentração- do capital, predominância
de atividades voltadas. para exportação, a baixa
produtividade na agropecuária, e a insuficiência
de recursos para atender à crescente demanda.
SenhoreS Senadores, os incentivos fisàis aOs
projetes priVados de setores e regiões carentes
de estímulo para se integrarem ao processo de
desenvolvimento nacional constituem um dos
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priridpãls ii'lStn.lmentos Oa política de programação económica dos modernos sistemas capitalistas democratas de tradição liberal. Antes de ser
um mero instrumento de distribuição de renda,
esses incentivOs eliminam pontos de estrangulamento, integrando regiões e setores produtivos,
conjugando novos fatores de produção, criando
mercados e alargando as fronteiras económicas,
condições indispensáveis ao crescimento estável
e auto-sustentado de um País ainda subdesenv:olvido, de dimensões continentais e cuja popu·
Jação aumenta em quatro milhões de habitantes
ao ano.
Os retornos económicos; sociais e políticos
compensam esses investimentos governamentais
induzidos e, a médio ou longo prazo, a iniciativa
privada irá dispensá-los, quando poderão ser
transfeõdos para outras prioridades.
-O planejamento económico nunca foi tão alterado como nos últimos anos. Em dois anos e
sete meses, tivemos o 1o PND-NR, o Plano de
Metas, o Pag, o Plano Funaro, o Plano Bresser,
além de cerca de 2."000 Decretos-leis -e Centenas
de Portarias e Resoluções, que em nosso País
têm força de lei pela grande repercussão na vida
das pessoas. Isso evidencia a falta de um diagnóstico fiel e atualizado da realidade económica e
social, que fundamente- a formulação da politica
ecoliô"rbita, com ·seus planos, programas e projetas definindo objetivos. metas e diretrizes consentâneas com -as novas aspirações nacionais, que
irão determinar a aplicação dos recursos-públicos
e a destinação dos incentivos fiscais.
Senhor Presidente, conSiderando que a política
económica está impondo fortes restrições fmanceiras, com a contenção de despesas de investimentos públicos em setores da maior importância
econõmica _e social; e que estamos numa fase
de abertu_r~ política, em que as demandas populares reclamam a mais_ eficiente aplicação dos
recur_sos públicos, o que não nos parece estar
ocorrendo no·caso dos incentivos fiscais, pedimos
a Vossa Excelência encaminhar ao Presidente do
Tribunal de Contas da União um pedido de auditoria nos órg~os que administram e executam
os recursos do FlSET, FlNAM, FlNOR. PROÁLCOOC e -outros recursos públicos concedidos a
título de incentivo fiscal, visando a levantar o montante dos valores concedidos, o cumprimento dos
objetivos pretendidos, os critérios de seleção dos
beneficiários e Os resultados obtidos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência convoca _os Srs. Senadores para uma
sessãO extraordinária a realizar-se hoje, às 14 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1987, (apresentado pela Comissãõ
de- ECOnomia como conclusão de seu Parecer
n~ 19, de 1987), que autoriza o Governo do Estado
de Rondônia a contratãr -opêração de crédito no
valor de Cz~ 78.021322;63 (5eteritã e Oito milhões, vinte e um mil, trezentos vinte e dois cruzados e sessenta e três centavos).
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-2Votação, em turno único, do projeto de Resolução
n" 195, de 1987, que retifica a Resolução n9 38,
de 1987, Que autOrizou a prefeitura Municipal de
Campo Mourão, Estado _do Paraná, a contratar
operação de Crédito no valor de 8.512,000,00
(oito mühões, quinhentos e doze mil cruzados),
tendo
Parecer favoral, proferido em Plenário.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 196, de 1987, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a contratar operação de crédito
no valor correspondente_ 1 _em cr.uz_a-dos~.
465.000,00 Obrigações do Tesouro NaCiorial OTN, tendo

ª

Parecer favorável, proferido em Plenário. __

-4Votação, em turno único _do Projeto de Resolução
n9 197, de 1987, que aütcirfza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiània, Estado de Goiás,
_a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 60.000,00 Obrigações
do T escuro Nacional - OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n<> 198, de 1987. que autoriza a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.914,47 Obriga~
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário.

-6Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n~ 199, de 1987, que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado do Mato Gross-o, a contratar operação de crédito no valor correspondente,_ em cruzados, a 80.000,00-0brigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário.

-7Votação, em turno úniço, do Projeto de Resoluçã_o n~ 200_.__ de 19.87, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Po_coné, Estado do Mato Grosso,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.391,07 ODrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
--- Parecer favorável, proferido em plenário.

.:_a_
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 201, de I 987, que autoriza a Prefeitura Munidpa1 de Postal, Estado de SãO Paulo, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 31.551,97 Obrigações do Tesouro
Naciona1 - OTN, tendo
-Parecer favorável, proferido em Plenário.

-9Votação, em turno único;-do Projeto de Resolução
n 9 202, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipa1 de Batatais, Estado de São Paulo, 8 C:ontiatar
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operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 3.183,16 Obrigações do Tesouro Na-

cional- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário.

Municipal de Belo Horizonte, Estado_de Minas Ge-

rais, a contratar operação de crédito no valor Correspondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tescuro Nadonal - OTN, tendo
Parecer Favorável, proferido em Plenário.

-11Votação, em turno único. _do_etojeto de Resolução n~ 204. de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no__valor Cor~

respondente, em cruzados, a 255.141,12 Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário.

-12Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 5.921,05
Obrigações do Tescuro Nacional - OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário.

-13Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 206, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grcinde do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 1.282,33 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
Parecer- favorável, ploferido em plenário.
-14-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 207, de_1987, que-autoriza a Prefeitura
Municipal de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 207.869,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

-15Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 208, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipa1 de Brotas, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 93.984,96 Obrigações do
Tesouro Naciona1- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

-16'", VotaÇão, ~m turno ú!1ic~!- do ·~:eej_eto de Resolução n9 209, de 1987, que autonza a· Prefeitura
~lclpal de C,aça~or, Estado_ de Santa Catarin-a,
a:Cbntratar operaçao ·de crédito no valor correspÓQdeii.te, em cruzados, a 5555,73 Obrigações
do tesouro Nacional- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

-17Votâção, em tum o.. único, do Projeto de Resolução n 9 210, de,1987, que autoriza a Prefeitura
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Municipal de Cajamar, Estado àe São" Paulo, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, ern cruzados, a 16~_917.29 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
- Parecer favorável, proferido em plenário.

Sul, a contratar operação de crédito no. va1o~ correspondente, em cru+ados, a 7 50Q,OO Qbrigações do Tesouro NaPon.al- OTN,_ tendo .
Parecer favorável, proferido.em plenário.

-18-

VotaÇão, em turno úilico-,-dO Projeto dé ReSolução n 9 2f9, de 1987; que- autoriza a Prefeitura
Municipal de Jardim, Estado dO Mato Grosso do
SUl, a contratar operação de crédito r\0 valOr- correpondente, em cruzados, a 16.818,00 -Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

-lOVotação, em turno único, do Projeto de Resolução nç, 203, de 1987, que autoriza a Prefeitura

_

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-ça.o t1" 211, de 1987, cjue autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.4 71 ,64 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
Parecer favoráv~. proferido em plenário.

-19Votação, e~ turno úni~o; do Projeto de Resolução no 212, de 1987, que aUtoriza a Prefeitura
Municipal de Coronel Macedo, Estado de São
Paulo_. a contr;:atar operação de crédito no valor
corres~-ondente,_ el!l crUzados, a 1.297,39 Obrigações do Tesouro NaCional- OTN, tendo
-Parecer favorável, proferido em plenário.

-20Yotação, em -turno ún~co, _do Projeto de R~solu
ção n9 213, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Munic:ipal de Felípe Giieira; Estado do Rio Grande
do Norte, a contratar operação de crédito no valor
c_orrespondente, em cruzados, a4.903,67 Obrigações dõ Tesoiii"o Nã.dOnaJ - OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

-21Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 214, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jndaiatuba, Estado de São Paulo,
a ·contratar operaçãO de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 202.400,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.
-22~;_.

Votaç:_ão, em_tumo_único. do P(ojeto de Res.oluçã_o no 215,de 1987, Que_a_utoriz_a a Prefeitura
Municipal de Jtacoatiara, Estado do _Amazonas,
a contratar operação de crédito no valor cor_respondente, em cruzados, a 7_9.936,93 Obrigações
do Tesouro _[')acional_~ OTN, tendo
Parecer favorável, proferidO em plenáli.ó.
-23Votação, em turno único, do projeto de resolução no 216, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de ltiquira, Estado-do Mato Grosso, a
contratar operaçãO de crédito no valor Comispondente, em cruzados, a 32.123,55 ObriQaç6es do
T€SciUfCfRãdonal- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenárfo.

-24Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ção n°.217, de 1_9~7, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jaciara, Estado de Mato GroSso; a
contratar operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 79.997,18 ObriQaçõeS do
Tesouro Nacional~ OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.
-25Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 218, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jardim, Estado c_lo Mato Grosso do

-26-

-27Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 220, de_1987, -que autoriza a Prefeitura
Municipal de Joaçaba, Estado de 5a.nta Catarina,
a contratar operação de crédito- no valor correspondente, em cruzados, a 9.760,29 Obrigações
do TeSouro Na.donal- OTN, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.

-28Votação, em turno único, do Projeto de ResoluÇâõ n 9 221, de 19_87, que autoriza a "Prefeitura
f1.uncipa1 de Lagarto, Estâdo de Sergipé, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.148,73 Obrigações do
Tesdüro Nacionai--:-_OTN, tendo__
__
Parecer favorável, proferido em plenário.

-29Discussão, em turno úrUco, do Projeto de Lei
da Câmara·n9216, de 1985 (n9 2.929/83, na Casa
de origem), que altera a redação da Lei n? 6251,
de 8 de outubro de 1975, que "institui normas
gerais sobre desportos". (Dependendo da votação
do Requerimento n? 179, de- I 987, de adiamento
da discussão.)
~ -30Discussão, em turno _único. do Projeto de Lei
da Câmara n9- 42, de 1987 (n9 I 87/83, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que "autoriza a Cri.3ção de Municípios no Território Federal_do Amapá, e dá outras
providências. (Dependendo de parecer.)
-3I~

Mensagem n'? 241, de 1987 (n9 4I7/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
. o_ Gàvemo _do Estado _do_Amazon.as a c:::ontratar
operação de crédito no valor correspondente, em
-cruzados, a 877.106,00 Obrigações do Tesouro·
Nacional - OTN. (Dependendo de Parecer.)

-32Mensagem n9 243, de 1987 (n9 419/87, na ori~
gem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, Estado do ·
Mato GrossO do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, .em cruzados, a
7.057,05 ObrigaÇões do Tesouro" Nacional OTN. (Dependendo de parecer.) .

---'33...:..
Mensagem n9 246, de 1987 (n? 422/87, na ori·
gem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeítura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 83.368,83 O~riga·
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ções do T escuTo Nacional -

OTN. (õePendi!ii.dO

de parecer.)

nO -valor correspondente, em cruzados, a
466.400,00 Obrigações do T escuro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-34-

Mensagem 0° 247, de 1987 (0° 423/87, na ori-

gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Aracaju . Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 58.53925 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.)

-35-

gem},_ re1átiva à propOsta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado
ae- Minas Gerais, a contratar oPeração de crédito
no valor correspondente, ein cruzados, a
466.400,00 _Obrigações do Tesouro Nacional ....,....
~- (DePendendo de parecer.)
-43~·

Mensagem nç 256, de 1987 (no 432/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Pacatuba, Estado de Ser-

gipe, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 16.180,88 Obrigações do T escuro Nacional -

-42Mens~gem n<> 277, de 1987 (rio 453/87, na ori-

OTN. (Depen-

dendo de parecer.)

-36Mensagem no 257, de 1987 (no 433/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o GovernO do Estado da Paraiba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cru-zados, a 42.360,70 Obrigações do TeSour'o N8cional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-37Mensagem n<> 258, de 1987 (n9 434/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 48.974,87 Obrigações do TescurO Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-38Mensagem n<> 260, l:le 1987 (no:> 436/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Estado
do Rio Grande do Sul, a cOntratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 57.062,03 Obrigaç6es do Tesouro Naclon"al..::_
OTN. (Dependendo de parecer.)

-39Mensagern n"' 261, de-l987 _(n<? 437/87,-na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a PrefeitUra Municipal de Pãtos; Estado da Paraiba,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6~053, 19 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
-40Mensagem n9 272, de 1987 (no:> 448/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 10.556,03 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-41Mensagem n"' 276, de 1987 (n9 452/87, iía Origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, a coritratar operaçãO de crédito
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zonas, ~ ~ontratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 149.513,92 Obrigações do Tescuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-50Mensagem no 323, de 1987 (no 499/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Moema, Estado de Minas
Gerais, a cor.tratar ·operaçãO de crédito no valor
c;;orrespondente, em cruzados, a 45.985,1 O Obrigações dÕ Tes-ouro NaciÕnal - OTN. (Deperldendode pare_cer.)

-51Mensagem ri 283, de 1987(n~'2f59187~ na origem), ~elatlva à ~~posta para que seja ~Utorizada
Mensagem n~ 327, de 1987 (n" 503/87, na orla Prefe1t~ra Mumctpal de Bragança Pauh.sta, ~s~- gem)0:~.@llv:a à_pr-epos_ta para que seja autorizada
do de_São Paulo, a contratar opera~âo d~crédlto~---aP""refeitura Municipal de Mossor6, Estado do Rio
no valor corr_esp~:>ndente;-:-:em::cruz~dos, a Grande do Norte, a contratar operação de crédito
53.023,00 Obngaçoes--do..Tesouro Nactonal - - no valor correspondente, em cruzados, a
OTN. (Dependendo de parecer.)
36.259,19 Obrigações do Tesouro Nacional·
-44.OW. (Dependendo de parecer.)
9

Mensagem nc 294, de.i987 (n9'471/87, na origem), relativa à proposta-para que seja autorizada ·
a Prefeitura MuniciPal de Cristínápolis, Estado de
Sergipe, a contr_atar operação de créditO nO valor'
correSpondente, em cruz~os, a 14.03 5 ,30 Ob-rigações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen~-~ 0 de parecer.)

-45M_~nS~gem n9 303, de 1987 (n"' 47_9787, na ori-

-52Mensagem n~ 328, de 1987 (n<> 504/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prejeitura Municipal de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
431.150,00 Obrigações do TesourO NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

-53-

gem), relativa à proposta para que seja autorizada_. ·
o
.,
•
a Prefeitura Municip"al de Içara. Estado de Sai').UV... · fv\ensag:m n 339, de 1987 (n 51_5187, n~ onCáiaririà, a contratar operação de credito no valor .gem), r~lativa à p~oposta para que _seJa autonz~da
correspondente, em cruzados, a 552 ,55 Obriga:.. a Prefeitura ~umclpal. de São Joao Evang~l1sta,
ções do TesOuro Naciorial- OTN. (De endendo -,_~s;a~o de Minas GeraLS, a contratar operaçao de
)
~~
-credtto no v~lor correspon~ente, em cruzados,
de n"r
...... ecer.
a- 549,81 Obrigações dO Tesouro Nacion.~!. . - 46 OTN. (Dependendo de parecer.)
Mensa_gem n 9 306, de 1987 (n<> 482/87, oa~ on-=--54 gem), relativa fJ proposta para que seja autorizada--- ·
o
o •
a Prefeitura Municipal de Jndiaroba, Estado de
Mensag:m ~ 340, de 1987 (n 51_6187, n~ onSe~rglpe, a contratar operação de crédito no valor gem), ~elaova a l?r?posta p~ra q~e SeJa ~u~rizada
correspondente, em cruzados, a 2569,SO Obriga=- a Prefett~ra _Mumapal de Sao Jo~o do Pia~ •. Esta~
ções-ddTesouroNactonal-OTN.(De nd.! do
do do Piaw, a contratar operaçao de credito no
de parecer)
pe ·~-----valor correspondente, em cruzados, a 29.292,00
·
Obrigações do TesoUro Nacional - OTN. (De~
-47·--............,~
~'~li"dendodeparecer.)
·
Mensi@gern n9 ~07, de 1967 (n"' 483/87, na ori~
-55gem), relativa à proposta para que seja autorizada
Mensagem no 344, de 1987 (n" 520187, na oria Prefeitura Municipal de lrani, Estado de Santa
gem), relativa à proposta para que seja auto~da
Ça,tarina, a contratar operação de crédito no valor a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de ·
correspondente, em cruzados, a 2.080,83 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo , São Paulo, a cont~atar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 465.039~04
4e parecer.)
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN_--(De-

-48-

pendendo de parecer.)

Mensagein n 9 316, de 1987 (n9 492/87, na ori-56Qem):=-relativa à proposta par que seja autorizada . Mensagem n? 345, de 1987 (no 521/87, na oria Prefeitura Municipal de Joaçaba, Estado de San~ gem), relativa à proposta para gue_seja autorizada
ta Cátárir'la, a contratar operação de crédito no
a Prefeitura Municipal de São Paulo, EstadO de
v'alor correspondente, em cruzados, a 17.652,26
São Paulo, a contratar operação de crédito noObrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Devalor correspondente, em cruzados, a 465.039,04
penden~o de parecer.)
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de pareCer.)

-49-

Mensagem n9 320, de 1987 (n<> 496!87, na ori~
gf#rll), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Manaus. Estado do Ama-

-57Mensagem n9 350, de 1987 (n9 526/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
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a Prefeitura Municipal de Sidrolàndia, EstadO-dó
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de cré-

dito no valor correspondente, em cruzados, a

no Véido-r -coriespohôerite, em-cruzados, a
52.881,82--0brigações do TesoUro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

13.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-58Men~agem n"'

351, de 1987 (no 527/87, na ori-

gem), relativa à proposta para que seja aUtorizada
a Prefeitura Municipal de Solânea, Estado" da Pa-

raíba, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 15.090,52 Obrigações do Tesouro Nacional dendo de parecer.)

-50Mensagem no 362, de 1987 (no 538187, na_ori~
- -- .gem), relativa_ à proposta para que seja autorizada
a Prefeituia Municipal de Três Lagoas, Estado do
Mato _Grusso do Sul, a contratar operação de c ré~
dito no valor correspondente, em cruzados, a
108.058,81 Obrigàções do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

OTN. (Depen-

-59Mensagem no 356, de 1987 (no 532/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro, a c_ontr_atar operação de crédito

Ata da

83~

-51Mensagem n9 368, de 1987 (n9 544/87, na Ori~
gem), relativa à proposta para que_seja autorizada
a 'Pi-efeitura Mi.mícipaf de Vitória, EstadO do Espí~
rito SantQ, a çontrata:r_ operaçãO- de créditO no
vaJor correspondente, em cruzados, a 10.725,40
Obrigações do TeSouro Naciona1 - OTN. (Dependendo de parecer.)-

Novembro de 1987
-62Mensagem n9 370, de 1987 (no 546!87, na oriw
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Vrtória, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito no
va1or correspondente, em cruzados, a 37 ,222~63
Obrigaç:<?es do T~sou.~:o Nacional- OlN: (De-_
pendendo de Parecer.

-53Mensagem n9 373, de 1987 (n9 549/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
461.000,00 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão iJs i2 horas e 25 minutos.)

Sessão, em 24 de novembro de 1987

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs_ Humberto Lucena e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MJN(!TOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SEIYADORES:
Aluízio Bezerra- Leopoldo Perez- Carlos De'
Carli- Aureo Mel! o - Odacir So_ares- Ronaldo
Aragão- Olavo Pires -João Men_e:1;es- _Jarbas
Passarinho - João Castelo -_Alexandre Costa
- Edison Lobão- João Lobo ,;,..;,.. Chagas Rodrigues -Álvaro Pacheco - Virgílio Távora .....:. Cid
Sab6ia de Ca[ValhO- Mauro Beo_e_v_ides- Carlos
Alberto -José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Marco
M.aciel -Antonio Farias _:___ Mansueto de Lavor
- Guilherme Palmeira-=-Divaldo Suruagy Albano Franco- Frandsco Rollemberg- Leurival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães
-José Jgnácio Ferreira - GersOn Camãfa João _Calmon - JamiJ Haddad - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo_ Campos Ronan Tito- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso - Mário Covas_- Mauro Borges
- Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior- Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho
-Roberto Campos_- Louremberg Nunes Rocha
- Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid
Saldanha Derzi- Wilson Martins- L.eite Chaves
- Affonso Camargo -- -Jorge Bomhousen Ivan Bonato - Dirceu CarneirO - Nelson Wede-kin- Carlos ChiareIIi -José Paulo Biso!- José
Fogaça

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de
65 Srs. Senadores. Havendo número regime"ntal,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Primeiro~Secretário procederá à leitura
do Expediente.

ÉI lido
o seguinte
•

!EXPEDIENTE

CURRJCULUM VITAE
EDSON CARVALHO VIDIGAL
1. Atlvidades Proflssionafs
1.1 Advogado militante no Supremo Tribunal
Federal e Tribunais Superiores;
_
12 Professor de Direito da Universidade de
Brasília.

2.

MEI'!SAQEM.DO SENHOR
PRESIDEI'frE DA REPÚBUCA

-Submetendo ~ deliberação do Senado a escoJha de nome __indk:ado para cargo cujo provimento" depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM
n• 387, de 1987
(n?- 575/87, na orige"l)

Excelentíssimos Senhores MemPros do Sena·
do Federal:
:
Nos termos.dos .:u:tigos 42, iterP In, e 121 ~a
Constituição Federal, tenho a honra de submeter,
à consideração do Egrégio Senado Federal, o
nome do Do_utor Ed_s_on Carvalho Vidigal para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal
de Recursos na vaga decorrente. da aposentadoria
do Doutor Lauro Franco Leitão,
Os méritos do Senhor Edison C<irvaJho Vidigal,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam do anexo
"CurticulUin Vitae".
Brasllia, 24 de novembro de 1987. - José

Samey.

Cargos públicos e funções exercidas

Vereador à Câmara Munidpal de Caxias
MA, e Líder da bancada da Oposição

2.1

-

(1963164);

.

22 Assessor do Governador do Estado do
Maranhão (1966f70 e 197If74);

2.3 Assessor" da Comissão Especial da As·
sembléia Legislativa do Estado do Maranhão incumbida de investigar possíveis irregularidades
havidas nas desapropriações na área inundada
pela Hidroelétrica de Boa Esperança (1969);
2.4 Deputado Federal pelo Maranhão
(1979183);

-2.5 Relator das investigações sobre irregularidades fundiárias na área do ProjetoJari, na Amazônia, (Comissão de Segurança Nacfonal,

Câmara

dos Deputados.) (1979).

2.6 Membro do Diretório Nadona1 do Partido
Popular!PP (1980/81 );

2.7 Presidente da Comissão de Ciência e Tec·
nologia da Câmara dos Deputados; do 19 Simpósio sobre Informática e do 19 Simpósio sobre os
',_Direitos do Inventor Nacional (1980);
2.8 Membro do Conselho Deliberativo da Funqação JK de Estudos Políticos (1981/82);
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2.9 Presidente do Partido Popular no Ma_r:anhã_o_
(1980/81);
2.1 O Relator da ComíSsáo Parlãmentar de Inquérito sobre as elevadas taxas de juros no mercado financeiro (Câmara dos Deputados. 1980);
2.11 Membro do Diretórlo Nacional do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro Pflo\DB, em
decorrênda da incorporação do PP ( 1982);
2.12 Vice- Presidente do PMDB do Maranhão

(1982/83);
.
. .
.
2.13 Presidente da Comissão de Comunicação
da Câmara dos Deputados e do 1~Simpósio sobre

Direito Autoral (1982}i
2.14 Delegado do PMDB no Tribunal Superior

Eleftoral (1982/87);
. ·
2.15 Procurador-- Geral-da Frente Uberal
(1984);
2.16 Procurador Judiciai do EStado do Espirita
Santo perante o Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores (1983/85):
2.17 Assessor do Presidente da República para
assunto do Poder Judiciário ( 1~851$7); - __ _
2.18 Consultor Jurídico do Ministério dos
Transportes (1987).

3. Ativfdades docentes e correlatas
3.1 Professor de Direito Eleitoral no D_eparta·
mento de Direito da Universidade de Brasília
(1985/87);
32 Professor de Introdução ao Direito no Departamento de Direito da Universidade de Brasília
(1988187);
33 Ministrou aulas sobre Legislação Social em
cursos diversos sobre Administração Sindical,
promovidos por Sindicatos de classes, em São
Luís-MA (1965/68);
3.4 Relator e expositor do T rãóalho de Grupo
sobre ..A Navegabilidade dos RJos Maranhenses"
no ID Ciclo de Estudos da Associação dos Diplomados da Escola Superior de GuerraiADESG~MA
(1970);
3.5 Autor do Parecer sustentando a inaplicabilidade do instituto da fidelidade partidária no
Colégio Eleitoral (novembro de 1983), e do Parecer favorável à elegibilidade do Senador José Sarney à Vice Presidência da República pelo P{YIDB
Ouiho de 1984);
3.6 Parecer sobre a competência do Presidente
da República exonerar e nomear o Governador
do Estado de Rondônia (1985).
3.7 Aula inaugural na Faculdade de Formação de Professores de Caxias - MA, da Universidade Estadual do MaranMo. (1982);
3.8 Conferenclsta 1° Forum de Debate Educacional do Maranhão, promovido pelo Centro Cultural "Bandeira Tribuzi", em São Luis --MA,
(1979);
3.9 Conferencista, como represente do Governador do Estado, no 19 Encontro de Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Maranhão,
(1971);
3.1 O Debate dor do tema "As Relações Bilaterais Brasil-EEUU" na reunião de traba1ho, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados dos Estados Unidos, (Washington,
DC, 1981);
.

4. Cursos, estágios, conclaves
4.1 Filosofia do Direito (Pós-g:_raduação,

. UnB, (1976);

\~
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4.2 Teorià Geral do ·Direito Públi~o (Pós-grataÇão e lnform<':lção. Coordenação de Public<!ções,
duaç!o, UnB, 1976);
·
1982;
õ.õ-- "Relatório Jari", Estudo e ConclusõeS -So4.3 Direito (Graduação, On8,1980);
4.4 Comunicações Culturais (Convênio Secreb!'~ ~ :olari Floresta i e Agropecuária Ltda. Coordenação de Publicações. Çllmara dos Deputados,
taria de Educação do Estado do Maranhão/Uni1980.
. .....
versidade de São Paulo, 1974);
6.7 "Posse no Legislativo'~ discurso. Gráfica
4.5 Administr~çâo E~blica Municipal (UnB,
1963);
e Editora Jornal do Día, São Luíz -MA, 1963.
. 4.6 Legislação Social (USP, 1964);
6.8 TextOSdiversos sobre Óireito e Economia,
- -~4.7 Ayaiiação de _projetas (Sudema, I 967);
ar1!9ô~ c:fis.c:!:'.r:Sos_na_lmprens? Nacional._
_4,8 Metoç!ologi.i do Ensino (Governo do Esta7. Allação a entidades profissionais
do de São PauJo/ICf, 1964);
4.9 Orierita_ção Sindical OCT, -1964);
7.1 - Ó~dein dos Achrogados do Brasii- Se-c4.103Liderãnça Sindical (lCT, 1984);
ção do_DfSI:rito Federal. Inscrição n'~' _3.819;
4.11_ Segurança Nacional_e pesenvolvimento
72 Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
(ADESCf:MA, 1970);
Distrito FederaL Inscrição n?
4.12 Direito Americano (Instituto dos Advogaa. Dados pessoais
do.,'UnB, 1977);
4.13 11 Forum Nacional de Debates sobre Ciên8.1 Nonle Coriipleto: EdsO-n CarvaJhõ Vidigal
cias J urídkas e SoClaíS- (ClUbe dos- Advogados/
8.2 Filiação: Edson Castro Vidigal eM~ Helena
OAB-DFllnstituto dos Advogados, 1977);
Ca.!Yalho;
4.14 Pensamento Político Brasileiro (UnS,
83 · Data de Nasdmento: .2o"de julho de 1944;
1977);
8.4- Naturalid~de: Caxias - Maranhão;
-4.15 Relações BiJaterais Brasil-Estados Unidos
8.5 Registro Geral: OAB-DF _n?'3.819
(Washington, DC, 1981);
8.6 Endereço Residencial: SQN 206 Bloco K
4.16 Jornalismo (Editora Abril, São Paulo,
Apto 506 Fon"' (061i272-4.725 CEP: 70.8441968);
.
, Brasílía-DF
4.17 Seminário sobre os Cursos de Pós-gra8.7 Endereço Funcionai: Consultoriã.Jurídica
duação em Direito (CNPq/UnB, 1977};
do Ministério dos Transportes Ed. Sede- 59 An4.Hr Mestrado em Dlreito e Estado (UnB, curdar. Fone: (061) 224-7734 C:EP: 70.062 -'-'Bra~
siJiaMDF--sando, 1987).
-

e

5. Distinções recebidas
5.1Urdeffi ao Mérito JudiCiárlo do Trabalho,
do Tribunal Superior do Trabalho, no Gra1.,1 de
Oficial;
,
52 _Ordem do Mérito Aeronáuti_co, do Ministério da Aeronáutica, no Grau de Oficíai;
5.3- Ordem do Rio Branco, do Ministério das
R~Jaç6es.Exteriores, no Grau de Comendador;
5.4 Medalha do Pacificador, do Ministério do
Exército;
5.5 Medalha de "Amigo da Marinha", do Ministério da Marinha;
5.6 Medalha de Honra da Inconfidência, "por
méritos cívicos", do Governo do Estado de Minas
G~ais;

5J Medalha Maranhense do Sesquicentenário da Independência, do Governo do Estado do
Maranhão;
5.8 - E1ogio individual peloS "relevantes serviços sempre marcados pelo cunho de um elevado
s~_nso de responsabilidade e devotamento à causa
pública"- prestados ao Gabinete do Gov_emador
do Estado do Maranhão (Of. 113Bn5 SE, de 27
de agosto de 1975).
6. Trabalhos pubUcados
--6.1 "Missa Convite", contos. Fundação Cultural do Maranhão, 1975;
62 "Os Dias Undos", crónicas. éoleção "Machado de Assis". Comitê de Imprensa do Senado
Federal, 1979;
_63 ''As TrOmbetãS dOAíném'' ("a luta pelas
eJêlçOes_-diretas''). Çoleçào "Machado çie Assis".
Comitê de IniPiensa do Senado Federal, 1979;
6.4 "A Denúncia e o Desafio", discursos. Centro de Documentação e Informação. Coordenação de Publicações. Câmara dos Deputados,
198L
.
~6.5 _"A Coragem de Resistir", Pensamento Politico e Àtuação Parlamentar. Centro de Documen-

8.8 EndereçO-Profissional: Escritório de AdVo:
cada SBN- Ed. Centrai Brasília, Çonj. 708 fone:
(061) 226-7431 CEP: 7<5:040--' Brasilia '--DF
9. Referências pessoais
(Em anexo)
Edson Vidigal é um singular destaque na bancada do Maranhão pela vivacidade do seu esp'uito,
a vibração do seu civismo e o alto diapaSão de
sua altivez.
Dos mais cultos dos nossos parlamentares, a
sua ilustração abrange e domina amplos setores
do conhecimento humano na área da Sociologia
e da Ciência Polític_a.
Se, para muitos, o mandato não passa de uma
honraria, ou de uma vistosa sinecura, para Edson
Vidigal ele é um pesado encargo, um :ll)uftuspenoso, feito de sacrifícios e de renúncias, que desempenha co-m bravura e coragem.
O seu vigilante espírito público não lhe permite
omitir-s~ _e nem se _acomodar diante_ da violência
ou da deturpação dos princípios. Está sempre
alerta para investir contra a primeira e nem tergi~
versa na denúncia, no protesto e na crítica, todas
i$ vezes que se afronta a Constituição e as leis.
-É Um denodado democrata corno poucos têm
sido entre nós. Não compreende a vida pública
a não ser nos parâmetros da democracia. Fora
dela, está convencido, não há salvação, porque,
em seu lugar, surge, sempre, com maior Qu menor intensidade, os regimes autoritários, intrinsicamente perversos pelos malefícios que geram
e disseminam, desfibrando as instituições mais
venerávefs, conspurcando os princípios consagrados e degenerando o caráter dos povos.
Diante destas perspectivas, o -seu ·patriotismo
não se cala, ao contrário, se inflama na objurgatória, sua eloqüência se acende no clamor, e a
sua paJavra adquire profundas ressonâncias em a-
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nadas dos mais fervorosos sentimentos da a1ma
nacional.

O talento oratório, a_ coragem nas denúncias,
a segurança de_ sua dialética, aliados à elegândia
de-Hrn estilo todo pessoal, na pureza do vernácUlo
e na originalidade de suas frases conStruídas ccDm
gosto e arte, fazem os seus pronunciamentos,
peças dignas de serem lidas e por todos meditadas.
Conhecedor profundo dos problemas doMara-

nhão, ele os coloca diante do pensamento nacional com notável competência, apontando erros
e s.cluções, com aquele zelo e indignação de que

são ~apazes as almas abrasadas no amor.
O Maranhão é a preocupação absorvente de
Eci&On Vidigal. A ele dedica todos os seus cuida-

dos, o melhor de sua energia mental e toda a
força do seu coração. Pelo Maranh_ã_o vive e a

ele se entrega com todas as veras de sua alma.
Sóffe, ri e carita com o Maranhão. Permanentemente identificado com as suas vicissjty((es,
com ele se agonia. Orgulhoso das virtude_s heróicas_ do seu povo, entoa loas aos seus feitos. EntusiaSmado com o seu passado glorioso nele revigora o seu espírito, para prosseguir com mais
garra nas suas jornadas de lute~, pela redenção
de s_ua grande província.
É o que se verifica desta primorosa· e beril sele.cionada coletânea _de excertos Je seus discur5os
proferidos da tribuna da Câmara dos Deputados,
sempre ouvidos com a maior atenção pelos seus
pares e com extensa repercussão pelo brilho de
s_uas idéias, a procedência dos seus conceitos
e a riqueza dos seus ensinamentos.
feliz o Estado_que pode contar na_s_ua representaÇãO política com um parlamentar do estofo moral e cultural de Edson Vidigal.
~a inteligência, o desassombro e a dignidade,
sem tréguas, ao serviço do seu povo que ele ama,
admira e enaltece, com uma dedicação infinita
e um extremado senso de desprendimento e sa~
crificios.
BraSJ1ia, 30 de junho de 1982. - Senador
Taricredo neves
(À Comissão de Constituição e Justiça).

OFÍCIO
Do Sr. Primelro-SeCI'I!I:ário da Câmara dos
DePutados, encaminhando à revisão doS nado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N; 45, DE 1987-COMPLEMEI'ITAR
(n\'1 9/87-Complementar, na Casa de origem)

Altera dispositivos da Lei Complementar n1> 48, de 10 de dezembro de
1984.

-o Congresso Nacional decreta:
Art. !9

O § 49 do art. 29 da Lei Complementar

rt1 48, de 1Ode dezembro de 1984, passa a vig'orar

com a seguinte redação:

::~: . .~: . _:::::::::::··-·=::.=~=

§ 49 Para efeitos previstos no § 39 de.ste
atigo, tomar-se-á por referência o valor da
OTN vigente no mês_ d_e julho de cada anq,
devendo a receita bru~ am,1a] ser apurada
no p~rfodo de janeiro a 31 de dezembro."
,t_,

;
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Art. 2~ Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 3"

Revogam-se as disposições em con-

trário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No 48
DE 10 DE DEZEMBRO DE I 984

Estabelece nonnas integnmtes do Estatuto da Microempresa, relativas a Isenção do Imposto sobre Clrc:ulação de Mercadorias -ICM e do Imposto Sobre Servfç_o_s =-_I~.- -- --0 Presidente_ da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. I o Às mlcroempresas ficam assegurados
os favores estabelecidos nesta lei complementar,
sem prejuízo dos demais beneficias previstos na
legislação estadual e _municipal. _
Art. 2<> Para os fins previstos no artigo anterior, os Estados, o Distrito Federal. os Territórios
e os Municípios, mediante lei, definirão as microempresas em função das características econômicas regionais ou locais, atendendo, ainda à
participaçãO efetiva dessas empresas na arrecadação dos trib_utos estaduais ou municipais.
§ J9 A definição da microempresa deverá ser
feita de forma a que a isenção não acarrete perda
de receita superior a 5% (cinco por cento) do
montante estimado para a arrecad.ãção do imposto isento, na forma do art. 39 desta lei complementar, e a que a receita bruta anual da microernpresa não exceda o limite máximo, estabelecido
em lei federal, para o seu tratamento favorecido
e diferenciado.
§ 29 A definição a que se refere este artigo
será baixada no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da vigência desta lei complementar.
§ 3" Vencido o prazo referido no § 29 deste
artigo, enquanto a lei estadual ou municipal não
estabelecer outra definição, considerar-se-á microempresa-a-que tiver receita bruta anual igual
ou inferiOr a:
a) 10,000 (dezmii)ORTN, no âmbito estadua\
b) 5.000 (cinco mil) ORTN, no âmbito municipal.
§ 49 Para os efeitos previstos no § 3? deste
artigo, tomar-se-á por referência o valor da ORTN
vigente no mês de janeiro de cada ano, devendo
a receita bruta anual ser apurada no periodo de
janeiro a 31 de dezembro.
§ 59 No primeiro ano de atividade, o limite
da receita bruta será calculado proporcionaJmente ao número de meses decorridos entre o mês
da constituição da empresa e 31 de dezembro
do mesmo ano.
Art. 39 As microempresas defmidas na fonna
do art. 29 desta lei ficam [sentas:
1:...._do impostO_ estadUal sobi'e-operações_rE:Iativas à çirculação de mercadorias, qliantp às saídas
de,merça®rias _e ao fornecimento de aliJTtentação
@e realizarem;
_-_
11- do imposto municipal sobre a prestação
de serVias de qualquer natureza.
Parágrafo úníco. A isenção referida no inciso
I t:Jeste _a~o nã_o se estende às saídas de merca-

dorias, expressamente relacionadas em lei estadual, que fiquem sujeitas ao regime de su_bstituição tributária já instituído ou que venha, efetivamente, a se instituir no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da vigência desta lei complementar.
Art. 4° As microempresas que deixarem de
preencher os requisitos para o seu enquadramento nesta lei complementar ficarão sujeitas ao pagamento dos tributos incidentes sobre o valor da
receita bruta que exceder o limite frxado no seu
art. 29 ou na lei estadual ou municipal, bem como
sobre os fatos geradores que vierem a ocorrer
após o fato ou sltuaçi;o_ que tiver motivado o desenquadramen~~x

Art. 59 NoS limites de sua competência, a legislação estãdual ou municipal orientar-se-á no
sentido de conceder redução ou dispensar as mi·
croempresas do pagamento das taxas v!riculadas
ao exercício do poder de polícia, bem como de
eliminar ou simplificar o cumprimento de obrigações tributárias acessórias a que estiverem sujeitas.
- - - -- ------Art. 69 Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios Poderão cõnsíaerar extintos os débitos das microempresas para com a
Fazenda Estadual ou Munidpal, de natureza tributárias, vencidos até a data da vigência desta lei
complementar, inscritos ou não, como dívida ati.
va, ajuizados ou não.
Art. 79 Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. a~ Revogam-se as disposições em contrário.
........................................
..............
_

... - ..--·--····-.. ···
--

--

~···~

O SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena) O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador -Ci(f .Sabóia de Carvalho.
O SR. CID S4BÓM DE CARVALHO PRONUNCM DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁPUBUCADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A presidência recebeu as Mensagens n,. 388 a
393 de 1987 (noS 569 a 574/87,·-na oriQem), pelas
quais o Senhõr Presidente da República, nos termos do art. 42 item VI da Constituição, e de acordo
com o art. 2° da Resolução _no 93n6, do Senado
Federal, solidta autorização para que- as Prefeituras Municipais de Cabo Frio (RJ), Pompéia e
Tapiraí (SP) possam contratar operações de crédito, para os fins que especificam.
Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, a presidência designará, oportunamente, o Relator das
mãtérias. ·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre.a mesa, requerünento_que será lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT)

Novembro de 1987
É lido e rejeitado o seguinte

REQCIERIMENTO

N• 268, de 1987
Do Sr.João Menezes
Nos termos do art 198, ã.Iínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão- da Ordem do Dia, a
fim de que a matéria coristante dá item n9 29
seja submetida ao Plenário em último lugar.
Sa1a das SessOes. 24 de novembro de 1987.

-João Menezes.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 1:
Votação, em turno únic-o, do Projeto de Resolução n9 194, de 1987 (apresentado pela Comissão

de Economia como conclusão

de

seu Parecer

n9 19, de 1987), que autoriza o Governo do Estado
de Rondônia a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 78.021322,63 (setenta e_ oito mi-

lhões, vinte e um mil, trezentos e vinte e dois
cruzados e sessenta e três centavos).
A matéria depende da apreciação do Requerimento de Adiamento nç 267, de 1987.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Odadr Soares - Peço verificação de
votação, Sr. PresJdente.
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Será feita a verificação solicitada pelo nobre Senador Odacir Soares.
A Presidência vai suspender a sessão por 1O
minutos, adonando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 30 minutos, a sessão
é reaberta às 15 horas e 40 minutos.)
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está reaberta a sessão.
É:: evidente a falta de quorum, pelo que as matérias em votação - itens de 1 a 29-..::.... ficam adiadas.
Passamos aos itens em fase de discuSsão.
Item 30:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 42, de 1987 (n' 187/83,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a criação de munldplos no Território Federal do
Amapá, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução no_ 1, de
1987, designo o nobre Senador Áureo M~llo para
proferir o parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara nç 42, de 1987.
O SR- ÁUREO MELLO (PMDB - AM. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos termos do art. 51 da Constituiçâo, o Senhor
Presidente da República encaminha à apreciação
do Congresso Nacional o presente projeto que

autoriza a criação de municípios no Território Federal do Amapá.
Acompanha a mensagem presidencial, exposição de motivos do Ministério do Interior que
esclarece ter a medida o propósito de acelerar
o processo de desenvolvimento daquele T erritório, através do desmembramento dos Municípios
de Mazagão, Macapá e Amapá.
Reduzidas, assim, as extensões territoriais dessas Unidades, espera o Governo assegurar, "com
administrações presentes e atuantes", melhores
condições de vida às populações que vivem nas
referidas áreas, impondo maior dinaminismo ao
seu desenvolvimento econômico e social.
Salienta, ainda, a mencionada expogção de
motivos, que os fUturos municípios, hoje distritos
daqueles de que serão desmembrados, possuem
infra-estrutura de serviços e equipamentos urba-nos suficientes ao atendimento das necessidades
municipais, não importando, assim, a medida em
qualquer prejuízo aos municípios de origem, quer
sob o ponto de vista sócio-político, quer quanto
às repercussões sociais.
Tratando-se, pois, de providência que só resultará em beneficio do desenvolvimento daquela
importante região, e tendo em Vista que o projeto
ateride aos pressupostos de constitucionalidade
e de juridicidade, opinamos pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR- -PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do Projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 31:

Mensagem n9 241, de 1987 (n" 417/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Amazonas a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 877.106,00
- Obrigações do T escuro Nacional - OTN.
(Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Res_oluçào n 9 1, de
1987, designo o nobre Senador Leopoldo Perez
para proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. LEOPOLDO PEREZ (PMDB - AM.
Para emitir parecer.)- sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 241, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que o governo do Estado do Amazonas (AM) contrate, junto à Caixa Econôrriica Fedei-ai, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
--

1. Proponente
1.1 Denominação: Estac:!o _elo Amazonas
-AM
12 Localização (sede): rua Sete de Setembro, 1546, Manaus - AM
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
877.!06,00 OTN.
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2.Z Objetivo: complementação das obras
de implantação do Centro de Educação Física e Desportos Estudantil.
- 2.3 Prazo: Carência: até 3 (ti'és) anos.
Amortização: 12 (doze} ailos.
2.4 Encargos: juros de 6% ao ano. cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronomgrama a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação das parcelas do
FundP de Participação dos Estados- FPE.
2.7 Dispositivo legal: Lei Estadual n~
1.797/87, de 28-8-87.

Nos aspectos económicos financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
fAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da CaSa~
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opin<m"Jos favoravelmente, sob os aspectos econômi=c
co-financelro e legal da matéria.
Asgjm sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESO[QÇÃO

N' 222, de !987

Autoriza o Goverito do Estado do
Amazonas (AM) a contratar opera:
ção de crédito no valor corresponde_nt_e, em cruzados. a 877.106,00

om_

O Senado Federal resolve:

Art. 1o É o Governo do Estado do Amazonas (AM), nos termos do art. 2<- da Resolução n~ 93/76, alterado pela ResOJuç:âQ_ n"
140/85, ambas do Senado Federal, aut;Qrizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 877.1 06;QO
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à complementação das obras de implantação do Centro de Educação Física e Desportos Estudantil.
Art. 2<> Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) à discussão do projeto, em tumo únlco.

Passa~se

O Sr. Jutahy Magalhães -

Sr. Presidente,

peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para discutir.
Conc~do

OSR.J(ITAHY MAGALHÃES (PMDB- EÍA
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi·
dente,_ Srs. Senadores:
Serei muitíssimo breve
Acabei de ler, durante a viagem que fiz num
avião que acaba de chegar da Bahia, a notícia
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de que_ ontem os Sr. Senadores Virgílio Távora
e João Lobo discursaram a respeito da fiscalização, por parte do Senado, dos empréstimos que
aqui são concedidos e da incapacidade que temos

para isto. Realmente, existe a incapacidade do
Senado Federal, e não só do Senado, como também da Câmara dos Deputados para fiscalizar
os atas do Poder Executivo.
Durante todos estes rneses_na_Constituinte, venho "vendendo" uma idéia e não tenho conseguido - não_ sou um bom vendedor. Gostaria
de ver o Senado Federal e o Corigresso Nacional

em condições de_ fazer essa fiscalizaçã_o que, no
meu entendimento, é a maior prerrogativa dos
Srs. Parlamentares. Gostaria devei' o Senado Federal e o Congresso Nacional coffi auditoria própria para poder fazer a sua fiscalização, mas logo

imaginam que estamos querendo criar_empregos
para atender amigos e afilhadOs, quando nãõ é
nada disso. É a instituição, é ·o Congresso Nacional que t~m que estar capacitado para faz_er a
fiscalizaçZJO dos atas qo Executivo, e é isto que
não estamos utilizando, neste momento histórico
da Constituinte,· para assumirmos essà preri'oga·
tiva. Ficamos· discutindo ãsSüntos políticOs que
são da maior Importância, como o sí.Sfema· de
Governo. e nos esquecemos- daquilo que é básico
para nós. Não será o simples sistema de governo
parlamentarista que dará força ao _Congresso. O
CongresSo tem que estar capacitado para exercer
as suas funções e, esta, no meu entendimento,
é a prerrogativa maior que podemos ter.
Por isto, ainda tento, mais uma vez, vender esta
idéia aos meus Companheiros. Ainda é tempo!
Não vamos ficar aqui nos queixando a vida inteira,
vamos agir cor1seqüentemente para isto. Vamos
fazer com que o Senado Federal__e a Cârriani
dos Deputados estejam preparados para executar
esta importante missão, que_ é a da fiscalizaçã-o
dos atas.
Não adianta apenas a emenda do Senador
Mauro Benevides. Não adianta ficar no papel. Vamos Agir positivamente, para podermos fazer a
n-ossa fiscalização.
Era o que tinha a cüzer, Sr, Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação far-se-á na
sessão seguinte, de acordo com os tetmos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 32:
Mensagem n~ 243, de 1987 (no 419/87,
na origem), relativa à proposta para que séja
autorizada a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.057,05 Obrigações do Tescuro Nacional- OTN. (Depen·
dendo de parecer.)
Nos termos do art. 6° da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins
para profe"rir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
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O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS.
Para emitir parecer.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 243, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Anaurilândia (MS), contrate
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguínte operação de
crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de AnaurilândiaiMS
1.2-- Localização (sede): Rua Floriano Peixoto, no 1OUO, Anaurilâncüa - MS
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
7.057.05 OTN
2.2 Objetivo: aquisição de veículo para
transporte escolar
__ - 2.3 Prazo; carênci.a: até_ 01 (um) ano.
Amortização: 04 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
- - reajustado de acordo com o índice de varia·ção das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financia·
menta será liberado em parcelas, de acordo
com o comograma a ser apresentado.
2.6 Garantia; vincülação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias-ICM.
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~
153/86, de 21 de outubro de 1986.
Nos aspectos econômico-financeíros, a opera·
ção enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em \lista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado_ Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi·
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi<:~~fmanceiro e legal da matéria.

da à aquisição de veículos para transporte
escolar.
_
_
_
Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na
data de s!,la publicação.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa-.)
--- Não_ havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 33:

Mensagem no 246, de 1987 (no 422/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Aracaju,
Estado de Serglpe, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 83.368,83 Obrigações do Tesouro Na~
cional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de
1987, designO o nobre Senador Albano Franco
para proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 246, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Aracaju (SE) contrate, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Des_envoMmenfO SOcial - FAS, a seguinte operação de
crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Aracaju/
SE
1.2 Localização (sede): Palácio Inácio Barbosa, Praça Olímpia Campos, 180 AracajuSE

2. Ananciamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até
83.368.83 OTN.

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 223. DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Anaurilândla (MS) a contratar operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 7.057,05
OTN.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Munidpal de Anaurilândia (MS), nos termos do art. 29 da Resolução no 93/76, alterado pela Resolução no
140/85, ambas do Senado F ed.eral, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 7.057,05
_QTN_Junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo d~ Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina~

2.2 Objetivo= Melhoria no Sistema de Saú~
de Municipal.
2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
- 2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variaçãodasOTN.
2.5 Condições de Uberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
_2,6 Garantia: Vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios-FPM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no
1240/86, de 9 de dezembro de 1986,
Nos aspectos econômiCO-fi!':Janceiros, a operação enquadra-se n?~ _normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que' têffi- merecido a apiovação da Casa,
tendo em vista a a1ta relevância soda} dQ. Projeto.
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Nos termos da Resolução n~ l, de 1987, que

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

estabelece normas de elaboração legislativa do

Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.

58.539,25 OTN.

2.2 ObjetivO: frTlpJant@çãO de creches.
2.3 Prãzo: Caiência: atê 3 (três) anos.
Amortização: _12 (~oz~_) anos-:
2.4 Encargos:~jurOs de 2% ao ano, cobrados trimestraJmente, sendo o saldo devedor
reg~justado de a-cordo com o índice de variaçãodasOTN.
2.5 Condições de liberação: o financiaM
menta será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a- ser apresentado.
2.6 Garantia:· vinculação de quotas do
Fundo de Participaç~o dos Municípios-FPM.
2.7_ Dispositivos legais: Lei Municipal n~
1.243/86, de 9 de dezembro de 1986.

Assim sendo, concluímos pelo acolhitnento da

Mensagem, nos termos_ do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 224, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de

Aracaju (SE) a contratar operação
de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 83.368,83 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. I' I:: a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE), nos termos do.art. 2~ da Resolução.
no 93n6; aJtei"ãdo pelã-Resolução n~ 140/85,-

Nos aspectos económico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor corresM
pendente, em cruzados,_ a 833qB,83 __OIN,junto à Caixa Econôinlca Fede(al, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS~ destinada
à melhoria no sistema de Saúde Municipal.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

No mértto, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm meteddo a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução nç 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~
namoS fãVoravelineitte, sob os aspectos econômico-finar1Cetro e legal da matéria.
ASsim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte

É o parecer, Sr. Presidente.

FAS.

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) PassaM se à discussão do projeto, _em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
·
-a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-à na sessão seguinte, nos term_os regimen·
tais.
O SR- PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -

~c PRoJETO DE RESOLUÇÃO

No 225, DE 1987
--

Nos termos do att. 6? da Resolução n" I, de
1987, designo o nobre Senador Albano Franco
para proferir parecer sobre a mensagem, --oferecendo o respectivo projeto de resolução ..•. ') 4J.~
O SR- ALBANO FRANCO (PMDB - SE.
Para proferir parecer.)- Sr.Presidente,·srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 247, de 19B7~._o Senhor
Presidente da República submete à d_el_il;>eração
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Aracaju (SJ::) contré!le. junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte_ operação de
crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Mupicípio de Aracajul
SE
~~~

~

1.2 Localização (sede): palácio Inácio Barbosa - Praça Olímpia Campos, 180 Aracaju--SE

~Autoriza a

Prefeitura Municipal de

Ãracaju (.SE) a çqotratar operação
de crédito no valor corn:spondente,
em

cntzado~,

a 58.539,25 OTN.

O Senado Fedeial resolve:

Art. 1~ É_ a Prefeitura de Aracaju (SE),
nos termos_ do artigo 2ç da Resolução no

ltem34:
Mensagem n' 247, de 1987 (n' 423187,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada à Prefeitura Municipal de Aracaju,
Estado de Sergipe, ã coritratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 58.539,25 Obrigações- do T escuro Nacional- OTN. (Depender-ido dti parecer.)

~

93176, alterado pela {5esoluç:ã:o no 140/85,
=-- -ambas- dO Senado F ed'eral, autorizada a contratar operação de crédito no valor corres-põndente, em cruzados·_a 58.539,25 OTN,
junto à Caíxa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
a implantação de creches.
- ~ _Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presid_ente.

_ -Ó- sR.

PRE.siDENjE: (Humberto Lucena) -

PMsa~Se à. discussão dO projeto, em turno único.

r

(Pausa.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
-a-discussão.
Encerrada- a discussão, a votação da matéria
far~seMá ml sessão segu_inte,_noª termos regimen-

taiS.

-

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -

ltem35:
Mensagem n1 256, de 1987 (n" 432/8?,
- na origem)· relativa à proposta para que seJa
autorizada~ Prefeitura Municpal de Pacc:tuba,
Estado de Sergipe, a contratar operaçao de
crédito no valor correspondente, em cruza--dos, a -16.180,88 Obrigações do Tesouro Nadanai- OTN. (Dependendo de parecer,)
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Nos termos do art. 6~ da Resolução n" 1, de
1987, designo o nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir o parecer sobre a Mensa·
gern, oferecendo o respectivo projeto de reso·
lução.
O SR. FRANCISCO ROLLEI'IBERG
(PMDB- SE. Para.emitir parecer.)- Sr: Pres.i·
dente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem·n"? 256, de 1987, o Senhor
Pres.idente da República submete à c!eliberaçáo
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Pacatuba (SE) contrate, junto
à Caixa Económica Federal, esta_ na _qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! - FAS, a seguinte operação de
crédito:

t. PropOnente
1.1

Deilominação: Município de Pacatu~

ba

1.2 Localização (sede): Praça 31 de Março, 40 - Centro Pacatuba - SE.
2. Financiamento
_ 2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a
até 16.180,88 OTN
22 Objetivo: Pavimentação e drenagem,
compreendendo: galerias pluviais, esgoto,
meios-fios; sarjetas e calçamento.
23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 8 (oito) anos.
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
.
.
2.5 Condiçõés de Uberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronogramã a ser apresen_ta_do.
2-.6 Oararltia: VincUra-ÇãO
quotas do
Fundo de Participé!Ção dos Municipios -

-ae

FPM:

~

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
]2/86, de 5 de maio de 1986.
Nos aspectos econOmico-firlanceiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
-No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná~
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos_ termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal- durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente,_sob os aspectos econômico-finariceiro legal da matéria.
.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento _da
~e~s~g~m. noS-termos do seguinte

e

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 226, DE 1987
~

Aut~rlza a Prefeitura Municipal de
Pacatuba ($E) a contratar operação
de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 16.180,88 OTN.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de PacatuDa (SE), nos termos do artigo 2ç da Resolução n9 93n6, alterado pela Resolução no
140185, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 16.180,88
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OTN, junto à Caixa Econõmica Federal, esta

último dia de cada trimestre dvil, prevendo_-Se os seguintes dispêndios anuais:

na qualidade de gestora do Fundo de Apoio

ao Desenvolvimento Saciar- FAS, destinada à pavimen~ação e drenagem, com-

1986- Cz$ 187219,13
1987- Çz$ 231.330,35
1988- Cz$ 231.330,35
1989- Cz$ 474.041,69
f990 -c:&_53a077,63
1991- ez$ 518:800,11
1992- Cz$ 499.522,58
1993-Cz$ 480245,05
--1994- Çz$ 460.967,52
1995- Çz$ 441,689,99
1996'- Cz$ 422.412,46
_1997_-ú$ 403.134,93
1998- Cz$ 383.857;401999 - Cz$ 364.579,87
2000- Çz$ 345.349,35
2001- CzL83.313,47

preendendo: galerias pluviais, esgoto, meiosfios, sarjeta eCa1çamento_._____ ~Art. 2 9 Esta Resolução entra em- Vigor
na data de sua publicação.
-o

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussãO do projeto, em turno único.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem36:

Mensagem no 257, de 1987 (No 433/87,
na origem). relativa à proposta para que seja

Nos termos do a,rt. 6"' da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Leopoldo Peres
para proferir o parecer_ sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de_ _resolução.
O SR. LEOPOLDO PEREZ (PMDB - AM.
Para proferir parecer.)-Sr. Presidente, Ses. Senadores:_
___
___ _
Com a Mensa_gern no 257, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a ~_ytorização para que o Governo do Estado Paraíba contrate, junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, a-Seguinte operação de crédito:

~

FAS.

.

No mérito; o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevancia social do projeto.
Nos termos-da_Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senãdo fe-deral _c;lyrante o perí'odO de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opiriamós favOr~élinente, sob os aspectos econômi::.
co~financeiro e legal da matéria.
-ASsim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO . N° 227, DE 1987

·Autori.i3. o GoVerno do Estado da
Paraíba (PB), a contratar operação

1. Proponente

2. Financiamento

de crédito no valor corTespondente,
em cruzados, a 42.360,70 OTN.
-- ó Senado Federal resolve:
Art 19 É o Governo -do Estado da Paraíba (PS), nos termos do art 29 da Resolução
no 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor corres-

L.l

__pondehte, eiJ1 c:n.lZados, a 42.360,70 OTN,

1.1 Denominação: Estado da Paraíba/
Secretaria de Planejamento e Coordenação
Geral.
1.2 Localização (sede): Centro Adminis·
trativo, IV Bloco - 69 andar João Pessoa
-PB.
Vaiõr. equivalente, em cruzados, a até
42.360,70 OTN.
2.2 Objetivo: melhoria dos serviços de
saúde, ampliação da rede de abastedmento
na área metropolitana de João Pessoa.
2.3 Prazo: carêncla: até__3 (três) anos.
Amortização 12 (doze) ;mos.
2.4 Encargos:jurosde 1% ao ano, cobrados trimestralmente, send.o o' sald5) devedor
reajustado em 100% do índice de variação
dasOTN.
2.5 Condições de Liberªção; o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condição de amortização: o saldo
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) prestações trime_stra_is e sucessivas,
calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 37:
Mensagem n9 258, de 1987 (n? 434/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
alltorflado o Governo do Estado da Paraíba
a contratai' op-eraç-ão -âe crédito TiO Valor correspondente, em cruzados, a 48.974,870brigações do T escuro Nacional - -OTN. (DeM
pendendo de parecer.)
Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Leopoldo Perez
para proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecend~-o resl?_:-cti'{o_p_r:gj_~~!esolução.

O SR. LEOPOLDO PEREZ (PMDB ~ N>\.
-. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
. .
Com a Mensagem n? 258, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
2.7 Garantias: 'flnculação de quotas do
d6"Senado Federal a autorização para que o GoFPE.
_ 2.8 Dispositivqs Legais: Lei Estadual n9 --verno do Es~do Paraíba (PB) .cQilt@tl0_unto à
Caixa Econômica Federal, esta na quaiidãdeãe
4.546, de 5,12-83. .
-'gestora do Fundo de Apoio ao_Desenvolvimento
Nos aspectos econômico-financeiros, a opera- Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
ção enquadra-se nas normas operacionais do

Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen·
tais.

autorizado o Governo dO Estado da Paraiba
a contratar operação de crédito nQ valor correspondente, em cruzados, a 42.360;70 Obrigações do Tesouro Nacional - QJN. (De~
pendendo de parecer.)

Novembro de 1987

junto à Caixa EConóffibi -FederaL esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
DesenvoMmento Social - FAS, deStinada
a melhoria dos seiViços de saúde_, ampliação
da rede de abastecimento na área metropolitana de João Pessoa.
Art_ 29 EstaResoluçãõentraemvigorna
_" __ data de_ sua publicação.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENJE (Humberto Lucena) Em disCussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão,
Encerrada_ a_ discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão segl:!inte, nos termos regimentais.

1. Proponente

1.1 Denominação: Estado da Paraíba/Secretaria de Planejamento e Coordenação Ge~ __
ral.
1.2 Localização (sede): Centro Administrativo - IV Bloco - 69 andar - João Pessoa/PB

2. Anandamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a
até 48.974,87 OTN.
2.2 Objetivo: Obras de lnfra~Estrutura Ur~
bana.

2.3 Pr~o: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: jufos de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índice de variação
das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
_ coJTl cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) prestações trimestrais e sucessivas,
__ calculadas_ pelo Sistema SAC, vencíveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendose os seguintes dispêndios anuais:

.·.. 19_ª6 ~ Czô 102;088,01

··
1987- Cz$ 285.583,80
1988- Cz$ 267.450,10
1989-6:$ 548.058,23
1990- Cz$ 622.092,70
1991- Çz$ 599.805,19
1992.-Cz$ 577.517,68
1993- Cz$ 552230,17
1994 - Çz$ 532.942,66
1995- Cz$ 510.655,16
1998- Cz$ 488.367,65
1997- Çz$ 466.080,14
1998 - Çz$ 443. 792);3
1999- Çz$ 421.505,12
2000- Cz$ 399217,61
2001- Cz$ 96.321,97
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do

FPE.

.

.
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Novembro de 1987
2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual no

4.545. de 5-12-83.

··

·

· ·

Nos aspectos económico-financeiros, a ope;~
ção enquadra-se n(!s normas operacionais do

FAS.

junto _à_ Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SódaJ - FAS, a seguinte operação de
crédito:

1. PrOpon~(;te

.. .

No mérito, o pleito enquadra-se em

caws aná-

1.1 Denominação: Ml!Jliciplo de P~sso
Fu·naa·
_
12 Locafizaçao- (s.ede): Av. B(ã"sil Leste,
75, Passo Fundo - RS

logos que têm merecido a _api"ovaçâo da casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n~ l, de 1987, que
estabelece normas de elaboração_ legislativa do
Senado F"ederal durant-e o período de funciona-

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

57.062,03 OTN.

mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi-

namos favoravelmente, sob os aspectos éconômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESbLUÇÃO
N' 228, DE 1987 .

Autoriza o Governo do Estado da
Paraíba a contratar operação de _crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 48.974,87 OTN.

O Senado Federal resolve:

Art. 1' É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2° da Resolução n~
93n6, alterado pela Resolução n" 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizãdo a contratar operação de crédito no_ valor correspondente, em cruzados, a 48.974,87 OTN,
junto à Caixa Económica Fedéal," ésta na
qualidade de ge_stora do Fundo de_ Apoio a_o
Desenvolvimento SoCial - FAS, destinada
a obras de infra-estrutura urbana.
Art. 2o Esta resoluç:ãá entra em vigor na ·
data de sua publicação.
-É este o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, no_s termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto LuCena) -

Item 38:
Mensagem n" 260, de_ 1987 (n"-436187;
na origem), relativa à proposta Para que seja
autorizada a Prefeitura Municlp?tl de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 57.062,03 obrigações do tesouro nacional - __QTN. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 6< da Resolução nn l, de
f987, designo o nobre Senador José Fogaça para
proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:

--

Com a Mensagem n" 260 , -de 1987. ~ Serihor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Pre~
feitura Municipal de Passo Fundo (RS) contrate,

.

..

2;.2 Objetivõ: AquiSição de equipamentos
para coleta de lixo.
2.3 Prazo:
__ .Carência : até 1 (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 En~rgos: jUrOs de 4% ao ano, cobrados trimes_tralniente, sendo o saldo devedor
reajustadO d-e acordo com o índice de variação das OTN.
2.5 Coridições de Liberação: o finandamento será liberado em parcelas, de acordo
com -cronogrãmã- a ser apresentado.
.
2.õCoridições de ámortização: o saldo devedár será amortizado em l 6 (dezesseis)
- prestaç-ões trimestrais e súcesSivas; calculadas pelo Sistema SAC, _vencíveis no últiffio
dia de cada trii-n"esir_e civil, ·prevendo-se os
se·guíntes dispêndios anuais:

1986-2Cz$
1987 --"Ci$
1988-Cz$
1989-Cz$
1990-Cz$
1991-C'$

:>9.817,00

. 239296,00

1.734.712,00
1.674.888,00
L615D64,00
1,555.249,00

·-2,7-Garantias: Vinculação de parcelas do
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias ICM.
2:~r DiSpositivos Lega_is : Lei Municipal nQ

-· - 2:2427ff6, de 25 de abril de 1986.
Nos ·aspectos eêónômico-financeiros, a operação enquadra~se nas normas operacionais do

FAS,

NO inérito~- o pleito enQuadra-se em casos aná·
Jogos que têm mereCido" a aprovação da Casa, _
tendo _em vista a alta relevância social do Projeto.
.No~:ü.ermõs _da Resol.ução nQ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legisl_ativa do
Senado Federal durante o período de funciona~
mente da Assembléia Nacio!'al Constituinte, opi·
namos_ favoralinente, sob os aspectos económí~
co~financeiro e legal da matéria.
.
Assim Sendo, _concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do se_guinte:
Assim sendo, .concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 229, de Hi87 ..
- Ãutoriza a Prefeitura M~nicipaJ de
Passo Fundo (RS) a confiatar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 57.062,0)
OTN.
O Sérlã-do Federal resolve:
Art. 1~ _ É a Prefei4J.ra Municipal de ?asso
Fundo (RS), nos termos do artigo 2° da ResoluÇáó fi~ 93/76, alter.ãdo~ pela Resolução n"'

,quarta-feira 25 ,3)69
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar opeçªção de cr~_dit_o no__valor
coáeSpondente, em cruzados, a 57.062,03
OTN,junto à Caixa Econômlca Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo" de Apoio
ao Desenvolvimento Social.:._FAS. destinada
à aquisiçao- ct"e-eqUiPamentç)_para_coleta de
-liXO.
.

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É.o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão c::lo projeto, em turno único.
f':fãº havendo nenhum dos Srs. Senadores que
queira discuti-lo, encerro a discussão.
Encerrada a votação da matéria far-se-á na sesSão seguinte,. rioS termos regim~ntais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 39:
Mensagem n~ 261, de 1987 (n" 437/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Patos,
Estado da Paraiba, a contratar operação de
-crédito no valor correspondente, em cruzad_QS, a 6.053,19 Obrigações dO TesOUfo NaciOnal- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução n" I, de
1987, designo ó nobre _Senador Cid Sab6ia de
carvalho para proferir o _parecer sobre a MensaQem, oferecendo o reSpectivo projeto de resolução.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE._ Para -profêrir parecer.)- Sf. -Pfesidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 261, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à delib_eração
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Patos (PB) contrate, junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do fundo de Apoio ao Desenvol_vimento
Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
1. Proponente
J.l Denominação: Município de Patos/

PB

1.2 Localização (sede): Rua Epitácion Pessoa n" 91 Patos/PB
2. Financiamento
2. 1 Valor: equivafente, em cruzados, a té

6.053,19 OTN.
2.2 Objetivo: Aquisição de veículo para
transporte escolar.
2.3 Prazo: Carênda: atê Q_l (um) ano.
1\mortização:_ 04( -qUatro-) anos.
2.4 Encargos; Juro de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, senod o saldo devedor
reajustac;fo de acordo__com o índice de variação dãs OTN.
25 Condições de Liberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado,
2.6 Garantia: vinculação das p_arcelas do
Fundo de Participação dos Municipios-FPM.
2. 7 Dispo.sitivos Legais: Lei Municipal n"
1604/80~ de -15 de outubro de 1986.
Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
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No mérito, o pleito enqt

ra·se em casos aná

logos que têm merecido aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos--da Resolução_no l, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legistativa do
Senado Federa durante o período de funciona~
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUçAO
N' 230, DE 1987

AutOriza a Prefeitura Municipal de
Patos (PB) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 6.053,19 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art 1a É a Prefeitura Munidpa[ de Patos
(PB), nos tefmos do_ artigo 29 da Resolução
n.,. 93176, alterado pelã Resoluçã-o no 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada, a con~
tratar operação de crédito no valor corres~
pendente, em cruzados, a 6.053,19 OTN,
junto à Caixa Econô_mica Federa_!, eSta na
qualidade de gestor.a do Fundo de Apolo ao
DesenvolVimento Social - FAS, destinada
à aquisição de veículos para transporte.
Art. 2° ESta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presldente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno únko. íPa~JSa.)
Não havenclo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
• __
__
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far~se-á na sessão seguinte, nos_tennos n~gimen
tais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem40:
Mensagem no 272, d.e _1987_(n~ 448/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Batatais,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cru~
zados, a 10556,03 Obrigações do Tesouro
Nacional-OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6" c:ia Resolução no OL de
1987, designo o nobre Senador José Fogaça para
proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de reSQ!uçij_o
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PDMB - RS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Si"s. Senado2

res:

Com a Mensagem n"' 272, d~l~7. o SenhorPresidente da República submete à dellberaç:âo
do Senado Feder.;,:! a autorização para que aPre~
feitura Municipal de Batatais (SP), contrate, junto
à C:aixa Económica Federai, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Aporo ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de_
crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Batatals
1.2 Localização (sede): Praça Dr. Paulo de
Uma Corrêa, I Batatais- SP.
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2 .. Financiamento
·2.1 Valor: equivalente, em -cruzados, a até
10.556,03 OTN.
.
2.2 Objetivo: aquisição de veícu1os para
transporte escolar.
2.3 Prazo: Carência: até 1 (Lim) ano. Amortiza-ção: 4 (quatro) anos~
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo Com o índice de varia-

rizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
~m cruzados, a 466.400,00 obrigações do
T escuro Nac-ional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1/87,
de_signo o nobre Senador Alfredo _Campos para
proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo
o respecüvo pr'?jeto de resolução.

ção dasOTN.
2.5 Condições de liberaÇão: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o crono a ser apresentadO.
2.6 Garantia: vinculação das parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
!CM.
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal no
1.491, de 5 de noveml;>ro-de 1986.
Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas _operacionais do

FAS.
NO menta, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a_ aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relf:!vãncia social do projeto.
Nos termOs da ReSõluÇão fy> 1, áe 1987, que
eStabele.c~ normas de _elaJ;>oração legislativa do
Senado-Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e _legal da matéria.
A.ssim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do segUinte

O SR, ALFREDO CAMPoS (PMDB - MG.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Com a Mensagem no 276, de 1987, o Senhor
Presidente da Repúblic-a submete à deliberação
do Senado a autorização para que a Prefeitura
Munic:ipal de Belo H_oriionte (MG) contrate, junto
à Caixa EConómica Federal, esta na qualidade
de_ gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvim(mto_Social.....:... FAS, ·â segUinte operação de
crédito:

1. Proponente
1.1 - Denominação: Município -de Belo
-Horizonte

1.2- Localização (sede): Av. Afonso Pena, !Zl2 - Fone, 224-6124 CEP, _30130
-Belo Horizonte/MO.

2: ..Anajiclamento
2. 1_

PROJETO DE RESOLUçAO
N• 231, OE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Batatals (SP) a contratar operação
de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 10.556,03 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Batatais (SP), nos termos do art. 2~ da Resolução
-- n" 93!76, alterado pela Resolução n~ ] 40/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operaçã-o- d_e crédito no valor corr.espondente, em cruzados, a 10.556,03 OTN,
junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS destínado
à aquisiç:ão de vefculos para transporte escolar,
Art. 2c Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

é: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
__
_
Encerrada a âiscussâo, a votação da matéria
far-se-â na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc:ena)-

Item 41:
Mensagem n" 276, de 1987 (n9 452/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Ho-

=-- Valor: equivalente, em cruzados, a

até 466.400,00 OTN

- - --2.2 - Objetivo: implantação de rede de
esgoto pluvial.
23 - Prazo: carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) .:mos.

2.2t- Encargos:jurosde4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o-índice de
variação das OTN.
2.5 - Condlções -de Ll.beraçâ.O: o finãncramento Será liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a sér-ap_ré!:lerita_do.
2.6 ~ Garantia: vincUlação de parcelas
do ICM- Imposto sobre Circu1ação de Mercadorias aos dispêndios do financiamento.
2-:r-.;:_ Dispositivos legais: Lei n9 4.608,
de 28-11-86, retificada pela Lei n? 4.618, de
12-12-86.
Nos aspectos econômico~financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No méritO, -o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância sodãl do projeto.
Nos terrnos da Resolução n~. 1, de 1987, que
estabeleçe_ normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante Q período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos, favoravelmente, sob os aspectos econômico~finan<:elro e legal da matéria.
Assim sendo, conduím6s p, ,colhirriento da
mensagem,_l}OS termos do segumte
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PROJETO DE RESOLOç:AO
N' 232, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (MG) a contratar
operação de crédito no valor coR'es-pondente~ em cruzados, a
466-400,00 OT!'IO Senado Federal resolVe:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (MG), nos termos do aJ:_t. 2" _daRe-

solução n9 93n6, alterado pefa ReSolUçãon9 140/85, ambas do seriado Federal, autori~
zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cru~dos. a 466.400,00
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio

ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de rede de esgoto pluvial.
Art. 29 Esta resol_ução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
farwsewá na sessão seguinte, nos termos regimenw
tais.
O SR- PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) ltem42:
Mensagem no 277, de 1987 (n' 453/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 466.400,00 Obrigações do
Tesouro Nacional- üTN. (Dependendo de
parecer.}
Nos tennos do art. 6?-- da Resolução n" 1, de
1987, designo o nobre Senador Alfredo Campos
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Para proferir o pare<:er.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
Cóm a Mensagem n<.> 277, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) contrate,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualiw
dade de gestosa do fundo de A~~C? ao Desenv~lw
vimento Soda1- FAS, a Seguiilte operação de
crédito:

1. Proponente
I .1 Denominação: Município de Belo
Horizonte
1.2 Localização (sede): av. Afonso Pena,
1212- Fon"' 224-6124
CEP: 30130- Belo Horlzonte/MG

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
466.400,00 OTN
2.2 Objetivo: ampliação da rede física de
ensino de 1o gr.lu,
_
.
2.3 -Carência:__ até_3 (três) anos. amortização: 12 (doze) anos.
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-2.4 Enc<':rgos:juroSde4% ao ano, cobrados trimesb'aimente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variaw
çãodasOTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do
ICM - Imposto sobre Circulação de Merca- darias, aos dispêndios do financiamento
2.7 Dispositivos legais: Lei rt' 4.608, de
28:.1_1-$~. _retificada pela Lei n'~ 4.618, de
12-12-86.
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proferir o parecer sobre a Mensagem. oferecendo
o respectivo projeto de resolução.

. O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para
,emitir parecer.) -Se Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 283, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado FederaJ a autorização para que a Prew
feitura Municipal de Bragança Paulista (SP) contrate, junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de APoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação
de crédito:

Nos aspectos econômico-fmanceiros, a operação eitquadra-se nas normas operacionais do

1. Proponente

FAS.

ça Paulist.;.

.

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a a1ta relevância social do projeto.
Nos termos da resolução n~ 1, de 1987, que
eSfu5ele_ç_e vorrna_s de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos tennos do seguinte
PROJETO DE RESOLOç:AO
N• 233, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Hoqzonte (M.G) a contratar
_..operação d~ crédito no valor conespondente, em cruzados, a
· 466.400,00 OT!'I.
O Senadi:)Federal resolve:
É a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (MG}, nos termos do artigo 2~ da
Resolução n 9 93/76, alterado pela Resolução
rt' 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 466.400,00
OTN,,Junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao DesenvOlvimento Social- FAS, destinaw
da à ampliação da rede física de ensino de
]9 grau.
·Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na
data ~e sua publicação.
Art. 1~

:t: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimenw
tais.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) ltem43:
Mensagem n• 283, de 1987 (n• 459/87.
·na ·origem), relativa à proposta para que seja
ãútOriZãdcl a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. Estado de São Paulo, a contratar
----operaÇão oe-crédito no valor correspondente,
__ -~ em crUzados, a 53.023,00 ObrigaçõeS do Te- --_SoufO Nacional ~ OTN. (Dependendo de
parecer.) ·

Nos teiTIJos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, desígno o nobre Senador José Fogaça para

3171

1.1 Denominação: Munícipio de Bragan1.2 Localização (sede): Av. dos Imigrantes
n9 2161 Bragança Paulista-S?.

2. Anandamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
53.023,00 OTN.
..
22 Objetivo: impTantaçao de Oficina de
Artesão.
2.3 Prazo: carênCia: até 3 (três) anos.
Amortização: f2 "(âoze) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trime~tralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acoráo com-o fndice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o crcnograma a ser apresentado.
2.6 Garantiá:- vinculação de parcelas de
!CM- Imposto Sobre Circ.ulação de Mercadorias.
27 Dispositivos ieQ-ais: a Lei no 2.142, de
11 de maio de 1987, aproVada pela Câmara
Municipal de Bragança Paulista.
Nos aspectos económico-financeiros, a opera·
çáo enquadra-se nas norrl)as operacionais do
FAS. .
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm mereCido- a aproVação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económi·
cc-financeiro -e legal da matéria.
Assim sendo, com::luímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 234, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Bragança Paulista (SP) a contratar
operação de crédito no valor corresponilente. em cruzados, a 53.023.00
OT!'I.
O Senado Federal resolve: _
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP), nos termos do artigo
2"' da Resolução n<.> 93/76, alterado pela Resolução n 9_l40/85, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operaçáo de crédito
no valor correspondente, em cruzadC?S, a
53.023,06 OTI'is, jUrito -à Caixa Económica
Federal, eJta na qualidade de gestora do Fundo de Ap-Jio ao Desenvolvimento Social-
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FAS, destinado à implantação de oficina de

1992 - Cz$ 213.980,00
1993 ~ Cz$ 205.215,00
1994 .:.___ Cz$ 196.449,00
1995- ez$ 187.684,00
1996- Cz$ 178.919,00
.1997 -Cz$170.152,00
1998- Cz$ 161386,00
f999- Cz$ 115287,00
2.7 Garantias: vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Mvnic:ípios-

artesão.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro·
a discussão.
EnCerrada a ..discussã._o, a votação_ da matéria
far-se~á

na sessão_ seguinte, nos termos regimen-

tais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lw;ena) -

ltem44:

2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal no
82, ele 19 de dezembro de 1985.
Nos aspectos económico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.

Mensagem n• 295, de 1987 (n' 471/87,
na origem), relativa à proposta para que seja

autorizada a Prefeitura Municipal de Cristinápolis, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no "'ªlar correspondente, em

cruzados, aJ 4.035,30 _Obrigações do Tesouro Nacional -

FPM.

OTN. (Dependendo de pare-

cer.)
Nos termos do art. 6° da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Albano Franco
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-- _
.
Com a MenS&gem no 295, -de 1987, ~ Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Ciistinápolis (SE) contrate,
junto à Caixa Económica FederaJ, esta na quali·
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socia1 - FAS. a- Seguinte operação de
crédito:

t. Proponente
1.1 Denominação: Muncíplo de Cristiná·
polis.
!
1.2 Localização (sede): Cristinápolis---:sE.
2. Finandamento
'
2.1 Valor: equivalente, em c:ruzados, a até
14.035,30 OTN.
_
.
,.
2.2 Objetivo: construção do Mercado Municipal e implantação de calçamento.
2.3 Prazo: carência: até 03 (trêsr anoS.
Amortização: 10 (dez) anos.
2.4 Enc:argoS:-jllros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índic:e de variação
das OTN.
_
.
2.5 Condições de liberação: o_ financia·
mento será fíberc';ldQ em parcefas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de amortização: o saldo
devedor será amortizado em 40 (quarenta)
prestações trimestraís e sucessivas, calcula·
das, pelo Sistema SAC, vencíveis no último
dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:
1986- Cz$ 36.486,00
1987- Cz$ 87.652,00
1988 - Cz$ 87.652,00
1989- Cz$ 124.986,00
199o- ez$ 231.511,00
1991-Cz$ 222.745,00

- No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná~
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo ern vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece rtormas de elabo.ração legislativa do
Senado Federal durante o periodo de funciona·
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômi·
cc-financeiros e legal da matéria.
_Assim sendo, concluímos pelo acolhimentO dã
mensagem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 235, DE 1987
Aôiõrlzã a Prefeitura Munldpal de
Ci!otll)ápoUs (SE) a contratar operação de crédito no valor correspon·
dente, em Cruzados, a -14.035,30
OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Pr.efeitura Municipal de Crísti·
nápolis (SE), nos termos do artigo 29 da Resolução rt' 93176, alterado pela Resolução
no 140/85, ambas do Senado Federal, autoriza®.a contratar operação ,de ~ré_dito no valor
correspondente, em cruzados, a 14.0.35,30
- -- OTN, junto à Caixa Ecónâmica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção do Mercado Municipal e im·
plantação de calçamento.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

É Oparecer, Sr. Presidente:
O SR. PRESIDEJ'IITE (Humberto Lucena) Passa-se à disc-ussão do projeto, em turno único.
(Paus·a.)
,
Nao haverido quem peça a palavra, encerro
a discussão.
.Enc~rrada_~ discussão; a votação da matéria
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen-

tais.
O SR. PRESIDEN.TE (Humberto Lucena) -

Item 45:
·
· Mensagem n• 303, de 1987 (N• 479/87,

-- na Oi"lgem], relativa à proposta para que seja
autOrizada a Prefeitura Munidpal de Içara, Es-tado de Santa C:atarina,-a contratar operação
-de crédito no valor correspondente, em cruzados a 552,55 Obrigações do Tesouro Na·
cionaJ.-=- OTN. (Dependendo de parecer.)
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Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Nelson Wedekin
para proferir parecer sobre a.M~nsa_gem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. NELSON WEDEKJN (PMDB - SC.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a MenSag_em no 303, de 1987, o Senhor
Presidente da RepúbliCa submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Içara (SC) contra_te, junto à
Caixa Económica Federal,. esta na qualidade de
gestora do Fundo de .Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, a seguinte operação de crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de lçara/SC
1.2 Localização (sede): Praça Castello
Brarico, sfno - lçara/SC
2. FJnanciamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a ~é
552,550TN.
22 Objetivo: construção de escola de
primeiro grau.
-2.3_ Praz_o: carência: até _3_ (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos:jurosde3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índice de variação
dasOTN.
2.5 Co.ildições de Lil:>era_çã"o: o___financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2~6 COndições de AmOrtização: o saldo
devedor será amortizado em ~8 (quarenta
e oito) prestações trimestrais e sucessivas,
calculadas pelo Sistema SAC, V'eiidveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendose os s_egulntes dispêndios anuais:
1986- <:z$ 1.437,00;
1987 - Cz$ 3.452,00;
1988- Cz$ 3.452,00;
1989- Cz$ 4.677,00;
1990- Cz$ 8.172,00;
1991- Cz$ 7.884,00;
1992- Cz$ 7.596,00;
g,g:).- Cz$ 7308,00;
1994- Cz$ 7.020,00;
1995- Cz$ 6.732,00;
1996 - Cz$ 6.444,00;
1997-- <:z$ 6.155,00;
1998- <:z$ 5.870,00:
1999- Cz$ 5.582,00;
zooo·- Cz$ 5.294,00;
2001- Cz$ 3.781,00.
2.7 Garantias: vinc:ulação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de ~ercadorias

·ICM.
2..8 Dispositivos Legais: Lei Municipal no
... 598cde 13-11-85.
Nos aspectos económico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casqs análogos que tém merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista -a alta relevância social do projeto.
Nos termos da ResoluçãO: rt 1, de _1~87, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funciona-
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mente da Assembléia Nacional Constituinte, opi-

2. Flnancfamento:

namos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até

2569,50 OTN.
2.2 Objetivo: implantação de postos de
saúde e aquisição de equipamentos de radiocomunkação.
__
-23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
·Amortização: 10 (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índice de variação
dasOTN.
2.5 Condições dE:- Liberação: o financia~inento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de amortização: o saldo
devedor será amortízado em 40 (quarenta)
prestações trimestrais e sucessivas, calcula~
das pelo Sistema SAC, vencíveis no óltimo
dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:
1986- Cz$ 6.427,52
1987- Cz$ 14.031.95
1988- Cz$ 25.897.48
1989- Cz$ 36.710,63
~ 1990- Cz$ 35.307,43
1991-Cz$ 33.904,24
1992- Cz$ 32.50!,04
199J _:_ Cz$ 31.097,84
1994- Cz$ 29.694,65
1995- Cz$ 28291,45
1996- Cz$26.888,26
1997- Cz$ 23.485,06
1998- Cz$ 12.216,33
2. 7 Garantias: vinculação de quotas do

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da

Mensagem, nos termos do s_eguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N" 236, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Içara (SC) a contratar operação de
crédito no valor correspondente. em

cruzados, a 552,55 OTN.
O Senado Federal resolVe:
Art 19 Ê a Prefe-itura Municipal de Içara
(Se), nos termos do artigo 2~ da Resolução
rt' 93n6, alterado pela Resolução nQ 140/85,
ambas do Senado Federal. autorizada a contratar operação de crédito no valor corres-

pondente, em cruzados, a 552.55 OTN,junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De--

senvolvimento Social -

FAS, destinada a
construção de Escola de 1~ Grau.
Art 2" Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos do Regimento Interno.

FPM.

2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal no
O SR. PRESlDENTE (Humberto Lucena) -

Item 46:

~

Mensagem n~ 306, de 1987 (no 482/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de lndiaroba, Estado de Sergipe, a contratar Operação de Crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 2.569,50 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Francisco RoDemberg para proferir parecer sobre a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 306, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de lndiaroba (SE), contrate, junto
a Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operaç!o de
crédito:
l. Proponente
1.1 Denominação: Município de lndiaroba/SE
12 Localização (sede): Prefeitura Municipal - Praça Artur da Costa e Silva, n~ 1 49.250 - Indiaroba/SE

_ 557, de21-11-85.
Nos !lSPectos económico-financeiros, a operação enquadra-se nas norrnas operacionais do

FAS.
N:o mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos_ termos da Resolução n1 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legisJativa do
Senado FederaJ durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim_ sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do segujnte
~PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 237, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Munidpal de

lndiaroba (SE) a contratar-operação
de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 2.569,50 OTN.

O Senado Federal resolve:
-- --Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de lndiaroba (SE), nos termos d() art. 29' da ResolUção
n9' 93n6, alterado pela Resolução n1 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.569,50 OTN.
junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
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Desenvolvimento Social - FAS, destinada
à implantaçáo de postos de saúde e aquisição de equipamentos de radiocolnunicações.
Art zc Esta Resolução entra em vígor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) à discussão do projeto, em tumo unico.

Passa~se

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
EriC~rrada a discussão, a votação da matéria
dar-se~á na sessão seguinte, nos termos_ regimentais.

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena)ltem47~

Mensagem n~ 307, de 1987 (n" 483/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Jrani, Estado de Santa Catarina, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.080,83 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art, 6 9 da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Nelson Wedekin
para proferir parecer sol?re a Mensagem, ofere_!==endo o respectivo projeto de resolução,
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:Com a Mensagem_ n? 30i, de 1987, o Senhor
Presidente da Repóblica submete à deliberação
~o Senado Federal a autorização para que a Prefeitura MunidpaJ de lrani (SC) contrate,_ junto à
Caixa EcOnómica,_ esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, a seguinte operação de crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de lrani
1.2 Localização (sede): Rua Eilirio de Gregori, 67 Jrani - se
2. Ananclamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até

2.080.83 OTN.
2.2 Objetivo: aquisição de equipamento
para coleta de lixo.
23 Prazo: Carência: até 06 (seis) meses.
Amortização: 02 (dois) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variação das OTN.
_
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
-2.6 Condições de amortização: o saldo
devedor será amortizado em 08 (oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo
Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada
trimestre civil, prevendo~se os seguintes dispêndios anuais:
1986- Cz$ 2.182,0.0
1987- Cz$ 83.805,00
1988- Cz$ 115.608,00
1989- ez$ 56.168,00.
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2. 7 Garantias: víricu1ação de parcelas do
Imposto sobre _Circulação_de Mercadorias -

!CM:
2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal n"
400/86, de 19 de__maio de 1986.

Nos aspectos econômicos-.financ:eiros,. a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.

No mérito, o pleito enQuadra-sE em casos análogos que têm merecido a apro·JáÇão da Casa,
tendo em vista a alta relevância soda! do Projeto.
Nos termos da Resolução _n? 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legis1ativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacio11.a1 Constituinte, opi-

namos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo -~colhimento da
Mensagem, nos termos do seguir,te

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 238, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
lrani (SC) a contratar operação de

crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 2.080,83 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de lrani
(SC), nos-termos do artigo 2~ da Resolução

n" 93n6, alterado pela Resoll!ção N~ 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a con~
tratar operação de crédito no valor ço_rre,spondente, em cruzados, a 2.080,83 OTN,
junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apolo ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
a aquisição de equipamento para coleta de
lixo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vfgor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presiderite.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à díscussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
En:cerrada a discussão, a votação da matéria
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem48:
Mensagem n' 316, de 1987 (N' 492/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Joaçaba,
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito n_o valor correspondente, em
cruzados, a 17.652,26 Obrigações do Tesouro Naciona1 - OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do_ art. 6~ da Resolução no 1, de
I 987, designo o nob_re Se_na_d.or Nelson Wedekin
para proferir parecer sobre a Mensagem, afere·
cendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. NELSON WEDEKIN <PMDB - SC.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
Com a Mensagem no 316, de 1987, o Senhor
dª República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Joaçaba (SC) contrate, junto
à CaiXjf_Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Furtdo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:.

_Er~sidente

L Proponente

1.1 benOrTiirlàção: Município de Joaçaba
1.2 Localização_ (sede): av. >W de Nevem-_

bro, 378 -Joaçabo/SC

·

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
17.652,26 OTN.
2.2 Objetivo: aquisição de equipamentos
para coleta de lixo.
23-- Prazo: carência: 1 (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo. devedor
reajustado de acordo com o indice de varia·
ção das OTN.
2.5 Condições de liberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantía:-vinculação de parcelas do
_Imposto sobre Circulação de Mercadorias-

!CM.
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal
1.264, de 11 de agosto de 1986.

n~

1

Nos aspectos econômico-financeiros, ·~ operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto. _
__Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
S~ado Federal durante o~ período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico~financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 239, DE 1987
Autoriza ã Prefeitura Municipal de
Joaçaba (SC) a contratar operação
de crédJto no valqr coll'eSpondente.
em cruzados a 17.652,26 OTN.

O Senado Federal resolve:
_
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Joaça~
ba (SCt"-nos termos dó art. 2~ da Resolução
n1> 93n6, alterado pela Resql1,1çâo n~ 140/85,
ambas do Senado r:edera1, autorizada a contratar operação de créditO no valor correspondente, em cruzados, a 17.652.26 OTN,
junto à_ Caixa Econômica Federal, esta na
qUalidade de gestora 'do Fundo de Apoio ao
--nesenvolvimento Social- FAS, destinada
à aquiSição de equipamentos para coleta de
liXO.
,
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na
_data de sua publicação.
e__o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussãO O projete-em turno único. (Pausa.)
Não hav~ndo_ guem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item49:
Mensagem no 320, de 1987 (nç 496/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Manaus,
Estado do Amazonas, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 149.513,92 .Obrigações do Tesouro
__ JjªÇional- OTN. (D~pendendo de par~er.)
Nos termos do art. 6? da Resolução n':' l, de
1987, designo o nobre Senador Nelson Wedekin
para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo pi-Ojeto de resolução.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem no 320, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senadp Federal a autorizaçiio para que aPrefeitura Municipal de Manaus (AM) contrate, junto
-à-CaiXa Econôrritcã Federal, esta na qualidade
de gestora do FUndo de Apoio ao DesenvoMmento Soda! - FAS, a ~i;JU.inte Operação de
crédito:
1. Proponente
~.1. Denominas:ãO:_ Município de Manaus/
12 Localização(sede)_: Praça Dom Pedro,
II- Manaus/AM

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em_ cruzados, ã até
149.513,92 OTN.
2.2 Objetivo: urbanização e saneamento
básico no ba_irco Mauazinl;lo.
2.3- Pfazo: carência: até 3 (três) anos.
Amortização:: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo .devedor
reajustado de acordo com o índi~e de variação áasOTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação das parcelas do
bnposto sobre Circulação de Mercadorias!CM.
.
2. 7 DispoSitiVOs legais: Lei Municipal n 9
1.900/87, de 6 de julho de 1987.
Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância soc:;;ial do projeto.
Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado- Federal durante o_ período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~
namos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
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Assim sendo, concfuimos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do _seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO ·~ ·
N• 240, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACONAL (Seção U)
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será, liberado em parcelas, de acordo
corft ·a cfoOOgrama a sei apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios FPM.
2.7 Di~positivo Legal: Lei Municipal n?

Manaus (AM) a contr.\tar operação
de crédito no valor correspondente,
429/86, de 5-4-86.
em cruu:dos, a 149.513,92 OTN.
Nos aspectos económicos fmanceiros, a operaO Senado Federal reSoive:
ção enquadra-se nas norrnas operacionais do
Art. 1o t. a Prefeitura Municipal de Manaus
FAS.
(AM), nos termos do art. 29 ~da Resolus:ão
No mérito, o-pleito enquadra-se em <:asos anán'193n6, alterado pela Resolução n9 140/85, amlogos que têm merecido _a aprovação da Casa,
bas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no vai?~- sorrespondente, ____tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
em cruzados. a 149.513,92 OTN, junto à Caixa - Nos termos da Resolução _n9 1, de 1987, que
Econõmica Federal, esta na qualidade de gesto- estabelece normas de elaboração legislativa do
ra do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So- . Seriãdo Federal durante o período de fundonamento da Assembléia Nacional Constituinte, opicial - FAS, destinada à urbanização e saneanamos favoravelmente, sob os aspectos econômimento básico no bairro Mauazinho.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na co-financeiro _e le_gal da matéria.
-Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da
data de sua publicação.
Mensagem, nos termos do seguinte:
I:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) PROJETO DE RESOL(JÇÃO
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
N• 241, DE 1987
Não havendo quem peça a palavra, encerro
_Autoriza a Prefe1tura Municipal de
a discussão,
-~oema (MQ), a contratar operação
Encerrada a discussão, a votação_ da matéria
de crédito no valor coJTeSpondente,
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen-

tais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 50:
Mensagem n• 323; de 1987 (N• 499/87,
na origem}, relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Moema,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valar corespondente, em cruza-·
dos, a 45.985,1 O Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resoluç!o nl> 1, de 1987,
designo o nobre Senador Alfredo Campos para
proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.
O SR. ALFREDO CAMPoS (PMDB - MG.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-

dores:
Com a Mensagem n~ 323, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Moema (MG) co[ltrate, junto
à Caixa Ecotiõtnica- Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:
.J 1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Moema/
MG
1.2 Localização (sede)- nW dos Caetés,
420 - Moema/MG
) 2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
32.871,44 OTN.
2.2 Objetivo: implantação de caJçamen.
·
to, meios-fios e sarjetas.
2.3 PrazO: carência: até_3".(três) ànos.
Amortização: 10 (dez) anos.
2.4 Encargos:jurosde4% ao ano, cobrados trimestréUmente,__ sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com- o indlce de variaçãodasOTN.

em c:ruzados~ á 45.985.10 OTN.
, O Sena:do Federal resolve:
Art. ~p __É a Prefeitura Municipal de Moe-

ma (MG), nos termos _do art. 2~ da Resolução
no 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 45.985,10 OTN,
junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
a implantação de calçamento, meios-fios e
sarjetas.
_
-- Art. 2q Esta ResoluçãO entra em vigor na
datá de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria dar-se--á na sessão seguinte, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 51:
Mensagem n• 327, de 1987 (l'i• 503/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Mossoró,.
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 36259,19 Obrigações doTescuro Nacional- OTN (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de
1987, deSigno o nobre Senador Maurício Corrêa
para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. MAURICIO CORR~t\ (PDT - DF.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
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Com a Mensagem n~ 327, de 1987, o Senhor
_Presidente da Repltblica submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPre-feitura Municipal_ de Mossoró (RN) c:ontrat~junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crêdito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Municfpio de Mosso--

ró/RN
1.2 Localização (sede): rua 30 de
bro, n" 163 Mossotó---RN

setem~

2. Ananciamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
36259,19 OTN.
2.2 ObjetivO: "ã(íUisiÇ-ào

de

equipamentos
para coleta de lixo.
2.3 Prazq: çarênda: até I (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos:jurosde 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo c:om o índice de varia~

çãodasOTN.
2.5 Condições de Uberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o CForioQfama a ser- apresentado.
2.6 - Garantia: vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios -

FPM.
2.7 Dispositivo Legal: Lei Municipal n9
261/86, de 25 de setembro de 1986.

Nos aspectos eco!lômico~fmanceiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS,

~~-

.

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm mereddo a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período -de fundonamento da Assembléia Nadona1 Constituinte, opinamos favoravelmente, sob O$ aspectos econômiCo-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhlmento da
Mensagem, hos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 242, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de

Mossoró (RI'!) a contratar operação
de crédito no valor correspondente,
. em cruzados, a 36.259,19 OTN.
O Senado Federal resoJve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN), nos termos do artigo 2ç da Resolução no 93176, alterado pela Resolução n\f
140/85, ambas do Senado Federal. autori~
zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 36.259,19
OTN, junto à Caixa Ecoi1ômica Federal, esta
na quéUidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipamento para coleta
de lixo.
Art 2'! Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Erri discussão o Projeto, em turno úniw. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
adis_cussão.
_--_ -----_: _
__
A votação da.matéria far~se·á_ na sessão Seguin·
te, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. PR~IDENTE(Humberto Lu<ena) ~
Item 52:
Mensagem n' 328, ae 1987 (n' 504/87, na
origem), relativa à -pr_oposta para que seja
autorizada a Prefeitu_rà Municipal de Natal,
Estado do Rio Grahde- do Norte, a contratar
operação de crédito no valor corr~pondente,
em cruzados a 431J~O,OO Obrigações do
Tescuro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. t 0 ·Secretário.
é: lido o seguinte

REQUERIMENTO
ri' 269, de 1987
Nos tennos do art. 3_1 O, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da deJlberação sobre
a Mens_agem n~ 328/87, ca:nstante do it~?m 52
da pauta, a fim de ser fefta. após 30 d[as.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1987.
- Lavoisier Mala.

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena)
A votação- do requerimento_ fica é}djada
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena)
-Item 53:
Mensagem n" 339, de 1987 (n• 5)~/87,
na origem}, relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São-João
EvarigeJista, Estado de Minas Gerais, a con·
tratar operação de qéclito no valor corres.
pendente, ern cruzados, a 549,81 Obriga·
ções do T escuro Nac;ionÇI] - OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termo.s dq _a_rt,_fi~_~da__ Re_~QJYÇ~Q- no 1-, de
1987, designo o nobre_Sefiador Alfredo Campos
para proferir o parecer sobre a m~riSagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG,
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n"' 339, de 1987, ÕSenhor
Presidente da República submete à deliber.,çã.o
do Senado Federal a aulotiz:a_ção para que a Pre~
feitura Municipal de São João Evan~felista - M(i
contrate, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte opera~
ç:áo de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de São
João Evang'elista/M.G
1.2 Loca!lzaçá9 (~riP ): rua Benedito Valadares, no 40 S_ão João ~Evangelista . MG
-

2. Financiame"".-- ·
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
549,81 OTN.
. _.
2.2 -objetivó: ·a-qursição de veículo para
transporte escolar
2.3 Prazo: carência: até J _(_~,.t_rn) ano,
Amortização: 4 (quatro) anos.
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_:-_2.4 Ericargos:jurosde3% ao ano, cobra· para proferir parecer sobre mensagem, oferecen·
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor do o ~l}pectivo prOjeto· de resolução._
.,1-eajUStcido de as~~d6 Cõm o ínâiée de varia·
o sR. MAURicio co~ (ror ~ DF.
_:_:_·_:ção das OTN.
· · -2".5" CoridLc;ões de Libefação: _o :financia~ Para emitir parecer.) -Sr. Presidente e Sr_s .. Senadore~
rrrenio será libeiéido_ em ~lai'Celas, de acordo
Com. a Mensagern n., 340,__de 1987_. o_Senhor
Co-rrto tionograma a Ser apresehtado.
Presidente da República -subiõete _à- _dellberas:ã~)
2.6 Garantia: vinCulação de- parcelas_ do do Senado Federal a autorização para que_a Pr~
Imposto sobre Orculaçãó de MercaÇorias- feitura Municipal de São João do Piauí (PI) c;:on- JCM.
trate, junto à CaiXa Ec_onôrflíca· Fêderal, esta na
2. 7 Disposltivo legal: Lei Municipal nQ qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De7~/~, de 15-9·86.
senvolvimento Sodal--FAS, a S_eguiilte operação
Nos _aspectos econômico~financetros, a «?Pera-~- ~de crédito:
_c;!]. o enquadra·se nas normas operacionais do
1~ Pl-opoilénte
FAS.
- - 1.1 Denominação: Município de São
No mérito, o pleito enquadra-se enl casos anáJoão do Piauí (PJ)
lqgos que têm merecido_ a aprovação da Casa,
·1.2 Localização (sede): Prefeitura Muni~
__ tendo em vista a alta relevância social do projeto.
dpaJ, São João do Piauí (Pi)
Nos termos da Resolução nQ 1, de 1987, que
es__tabele<:~ _norro..as (je "elaboração J~gis!ativa do · 2. Financiamento
senado Fe.Q.eré!l çiu.rante__ q período de funciona2.1 Valor: equivalente, em cruzi3dos, a até
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi29.292,00 OTN.
.
_
namos favoravelmente,_sob_os aspectos econômi2.?- Objetivo: implantação de poçoS tuco-financeiro e legal da matéria.
bulares para "abastecimento d'água na zona
Assim sendo, conclvimos pelo acolhimento da
rural do Mun.icípio.
Men"sageni;
termos do_ seguinte_:
23 Pr~o: Carênçia;_ até~ (três) anos.
Amortização: l2 (dozé} anOS_.
·
PROJEtO DE RESOL(JÇÁO
- ----2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra· ··. N• 243, DE 1987
dos trimestrãliliEmte, sendo o saldo devedor
reajustado. em .1 00% do índice de variação
Autoriza a Prefeitura Municipal de
das OTN.
São João Evangelista- MG a con·
2.5 Condições de Uberação: o financiatratar operação de crédito no valor
mento será liberado em parcelas, de acordo
correspondente, em cruzados, a
com cronograma a ser apresentado.
549,81 OTN.
2.6 Condiçõe~ de· Amortiz~ç~o: o salçio
O Senado Fe_ci.en~! re?Qive:
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) preStações trimestrais e §.Uce~sivas,
M. 1" É a Prefeitur.a Municipal de São
cali::t.ilaàas pelo sistema SAC, Vencíveis no
João Evangelista - MG, nos te_rmos do art.
último dia de cada trimestre civil. prevendo29 da Res_olução 93nf), alterado pela Resose os segUintes- dispêndios anuaiS:
lução nQ 140/85, _ã:mbas· do _Senado Federal,
autorizada a contratar operação çl~ çr~dito
198!)-Cz$~· 59.9~7,48
no valor correspOndente, em cruzados, a
1987 ~~c;,;_J=_)59.962,62
549.81 OTN,junto à Caixa Económica FE':d,e·.
198'8,-,Cz$-; )59.962,62
1989- Cz'$-= ~272.684,07
ral, esta na qualidade de _gestora do Fundo.
_de Apoio ao Desen'.!Olvimento Social-:- FA;S~
1990-'- Cz$- 375.407,85
1991 -Cz$_ 362.077,63
destinada à aquisição de veicu1o para trans·
porte escolar.
1992-Cz$- 347.747,42
Art- 2~ Esta resolução_ ~ntra em vigor na
1993 _:_-ez$--'~335.417 .20
dãta d~ sua publicação.
1994-Cz$- 322.0S6,98'
1995-Cz$- 3'08,756,76
· É a·pareçér; Sr: Presidente.
1996-Cz$- 295.426,54
1997-Cz$- 282.096,32
.. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 1998-Cz$- 268.766.10
Em discussão o projeto, em turno (lntco. (PaJ.Jsa.)
1990-Czl- 2!;5.435,88
. Não havendo quem peça a palavra, encerro
1991-Cz$- 242.105,67
a discussão.
_
_
1992-Cz$- _116.054,00
A votação da matéria dar -se--á na sessão se·
~.7 Garantias: vinculaç~o de guota_s_ do
gUhl~-nos termos regimentais.
fPM.
O sR. PREsiDi3NTE-(Huffiberto Lucena)2.8 Disposito Legal: Lei Munic-ii)ãCn;, 31,
Item 54:
de 10-10.8,5.
Mensagem n° 340, de 1987 (n9 516/87,
Nos aspectos econômicos financ~iros, a opera·
na origem), relativa à proposta pa:ra Cjlie seja
ção enquadra·se nas normas operacionais ào
autorizada a Prefeitwa Municipal de São João
FAS.
dO Piauí; Estado do Piauí, a contratar opera·
No mérito, o pleito enquadra~se em casos anã~
ção- de crédito no valor c_orrespondente:, em
logos que têro mereddo a aprovação da Casa,
cruzados, a 29.292,00 Obrigações do T~sou·
tendo em vi_sta a. alta r_elevância social do Projeto.
·ro Nacional- OTN (Dependendo de pare~
Nos termos__ d?J_Resolução n9 1, d_e 1987, que
cer.)
estabelece norrna_s de elaboração l_egislativa do
f::l9s térinOS do art. 6 9 , da Resolução n? 1, de
Senado Federal durante o periodo de funciona·
mento da ~e_ml)Jela Naci~mal Constituinte, opi_ 1987 designo o nobre Senador Maurído- Corrêa

n-os

no
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namos favoravelmente, sob os aspectos e_conômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensageiil, nos tennos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 244, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Munidpal de
São João do Piauí (PI) a contratar
operação de crédito no valor col1'e5-

pondente, em cruzados, a 29.292,00
OTN.
O Senado Federal resolve:
Art 19 É a Prefeitura Municipal de São
João do Piauí (PI) nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93n6, alterado pela Resolução
rt' 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a Contratar-operaçáo de crédito no valor

corre-spõndente, em cruzados, ·a 29.292,00
OTNs,juntoà Caixa Econômii::a FederaJ, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a implantação de poços tubulares para
.
abastecimento d'água na zona rural do Muni-..............__
dpio.
....._ .... --........__ 'Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na·
dãta--~ sua publicação.
É o parec'êl-;~esidente.

O SR. PRESIDENTE..(Humj:>erto Lucena) Em discussão o projeto, effiiymo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça ~ palavra, encerro
a discussão.
- -';
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte. nos termos regimentais.
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22 Objetivo: implantação de unidades
básicas de saúde.
2.3 Prazo: Carência: até 2 (dois) anos.
Amortização: 10 (dez) anos.
·.2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobraM
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índice de variação
dasOTN.

2.5 Condições de liberação: o finandamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de amortização: o saldo
devedor será amortizado em 40 (quarenta)
prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último
dia de cada trimestre civil prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:
1986 - Cz$ 558.512,21
19a7 ~ ez$ 2.51 u26.69
1988- Cz$ 3.621.236,30
1989- Cz$ 6.707.535,14
1990- Cz$ 6.453.578.89
1991 - Cz$ 6.199.622,64
1992- Cz$ 5.945.666.40
1993 _ez$ 5.691.710,15
1994- Cz$ 5.437.753,90
1995- Cz$ 5.183.797,66
- 1996 - Cz$ 4.929.841.41
1997 - Cz$ 4.675.865,16
1998- Cz$ 3.340.255,08
2.7 Garantias: Vinculação das parcelas
do lmposto sqbre Grculação de Mercadorias
-ICM.

-

2.8 DisposltJvo Legal: Lei
27-10-77
.

n~

8.634, de ·

Nos aspectos ecgnômico-fl!l.anceiros, a operaO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ção enquadra-se nas normas operacionais do
Item 55:
FAS. Mensagem n'? 344, de 1987 (n 9 520/87,
No mérito, o pleito énquadra-se em casos anána origem), relativa à proposta para que seja
logos que têm mereddo a aprovação da Casa,
autorizada a Pr_efeitura Municipal de São Pautendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
lo, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor _correspondente, em cruestabelece normas de elaboração legislativa do
zados, a 465.039,04 Obrigações do Tesouro
Senado Federal durante o periodo de funcionaNacional- OTN. (Dependendo de parecer.)· --menta da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômiNos termos do art. 69 da Resolução n9 I, de
co-finãrió~íro e legal da matéria.
1987, designo o nobre Senador V{_ilson Martins
Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da
P<l!il proferir parecer sobre a mensagem, oferemensagerri, nos termos do seg~Jinte:
cendo o respectivo projeto de resolução.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
O SR. WILSON MARllNS (PMDB - MS.
N• 245, DE 1987
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. SenaAutoriza a Prefeitura Municipal de
dores:
·São Paulo (SP) a contratar operaCom a Mensagem n~> 344, de 1987, o Senhor
ção de crédito no valor corresponPresidente da República submete à deliberação
dente, em cruzados, a 465.039,04
do Senado Federal a autorização para que a Pfe..
OTN.
feitura Municipal de São Paulo (SP) contrate, junto
O Senado Federal resolve:
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
Art 19 ~ ~ Prefeitura Municipal de São
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolviPaulo (SP), nós termos do art. 2~ da Resolumento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
· ·· ·- -·- ·-Ção n~ 9~p6, alterado pela Resolução n9
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada ~-contratar operação de crédito no valor
1. Proponente
correSpondente; em cruzados, a 465.039,04
1.1 Denominação: Munidpio de São
OTNs, juilto à Caixa Económica Federal, esta
~-- Paulo (SP) 1.2 Localização (sede}: Parque
lliifa])Uera -- - -- na qu_~idad_~ de gestora do Fundo de Apoio
aO Desenvolvimento Social- FAS, destinaSão Paulo (SP)
da à implantação de unidades básicas de
2. Finandalnento
saúde.
Art 2~ Esta resOlução entra e~·-Vigor na
2.1 Valor: eguivaJente, em cruzados, a até
465.039.04
data..de ~~~li publicação.

om·
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É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE- (Humberto Lucena) -

Em discussão o prOJeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendO quem peça a palavra, encerro
a _discussão.
A votaçllo da matéria far-seMá na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 56:

Mensagem rr' 345, de 1987 (N"' 521/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São Pau16; Estãdo de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruz~os, _a 465.039,04. Obrigações do TesOuro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos t~rmos do art. 6? da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins
para proferir parecer sobre a mensagem, ofere_cenclo o respectivo projetO de resolução.
O SR. WILSON MARTINS (PMDB -

MS.

Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 345, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) contrate, junto
à Caixa Económica Fedei-a!, esta na qualidade
de gestorà' do Fundo de Ap-oio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de_ São
Paulo (SP) . -

12 Localização (sede): Pavilhão Padre
Manoel da Nóbrega
Parque lbirapuera
01000- São Paulo/SP
2. Financiamento
2.1 Valor:-éqUivalente, ein crutados, a até
465.039,04 OTN.
22 Objetivo: Implantação de unidades
básicas de saúde.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização; 12 (doze) anos.
2.4 Encargos:jurosde4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índice de variação ,
dasOTN.
2.5 Condiç_õ~s d~ _uperaç_ão: o financiamento será liberado em parcefas,_de acordo com cronogranía a ser apresent_ci®.~:
2.6 Condições de Amortização: o-saldo
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) prestações trimestrais e sucessivas,
calculadas pelo Sistema SAC, vendveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendose os seguintes dispêndios anuais:
1986- Cz$ 1.586.610,51
1987'-- Cz$ 2.539.562,47
1988- Cz$ 5.203.878,03
1989- Cz$ 5.907 .057,93"
1990 -<:z$"5:695.42.7.72 .
1991- Cz$ 5.483.797.51
1992- C:z$ 5272.167,31
1993- Cz$ 5.060.537,10
1994 - Cz$ 4.848.906,89
1995- Cz$ 4.637.276,69
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!996- Cá 4.425.646,48
!997- Cz$ 4.2!'1.0!6,28
1998- ez$ 4.002.386,o7
1999- ez$ 3.790.755,87
2000- Cz$ 914.621.74
2. 7. Garantias: Vmculação de parcelas do
!CM.
2.8. Dispositivo Legal: Lei Municij)al nQ
8.634, de 27-10-77.
Nos aspectos econômico-financeiros, ·a ·aperã~
ção enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação ~ Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.

Nos termos da Res.olução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do

Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos Qo seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 246, DE !987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo (SP), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza:dos, a 465.039,04

OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o I:: a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP), nos termos do artigo 2" da Resolução no 93/76, alterado pela Res_olução n"
140/85, ambas do senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 465.039,04
OTN, junto à Caixa EConômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de unidades básicas de
saúde.
Art. 2" Esta resolução entra em vtgor na
data de sua publicaçáo.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS.
P_ara_emitir parecer:) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 350, de 1987, o Seithor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autoriZaÇão para que a Prefeitura Municipal de Sidrolàndia- MS contrate,
junto à _Caixa Econômica F ed.eral, esta_ na qualidacle_de gestora do Fundo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operaçãO de
crédito:
~ l. Proponente
--=oo--;--:--1.1 Denominação: Município de SidroIândia-MS
1.2 LocalizaÇão (sede): rua São Paulo, 964
- --- 79170 - Sidrolândia - MS

2. Fmancia.mento

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
13.000,00 OIN. _
2.2 Objetiv~ Aquisição de equipamentos
para coleta e destinação final do lixo.
2.3 Prazo: Carência: até 1 (hum) ano.
Amortização: 04 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do ínàice .de variação
dasOTN.
2.5 Condições de liberação:_ o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a _ser_ apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo
~-devedor serã amortizado em 16 (dezesseis)
prestações trimestrais e sucessivas, calcul!;ldas pelo Sistema SAC, vencíveis _no último
dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:
1986-Cz$ 47299,65
1987- Cz$ 221.072,3:<
1988- Cz$ 357.840,98
1989 - Cz$ 340.092.84
1990- Cz$ 322344.70
__1991 ~ Q:$ 1~4.516,80
2. 7 Garantias: vinculaÇão de -parcelas do
!CM.
2.8 _ DispoSítivo Legal: Lei n" 556, de
25'3-85:
- ·Nos aspectos econômtco-financeiros, a operação enquadra-se_ nas normas operacionais do
FAS.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen.a) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 57:
Mensagem no 350, de 1987 (n~ 526/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Munlclpal de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos tennos do art. 6" da Resolução n" 1, de
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins
para proferir parecer sobre a mensagem, ofere«
cendo o respectivo projeto de resolução.
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No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogOs que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância sod?ll do Projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de el~ração legislativa do
S_wado Federal durante o periodo de funcionamento da A$sembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financ:eiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do se9uinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 247, DE 1987
_ . Aulo.riza a Prefeitura Municipal de
Sldrolândla -MS a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.3.000,00
OTI'I.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Pn,;feitura MuniciPal de Sidrolândia-MS, nos_termos do art. 29da Resolu-

ção· n"' 93/76, alterado pela Resolução- nQ
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valo~
correspondente, em cruzados, a 13.000,00
OTN, junto à Ca~ Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvirhento Social- FAS, destinada à aqujsiçãç_> d~eq~ipamentos para coleta
e destinação final de lixo.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na
- - -datã âe sua publicação.
É o parecer, Sr~ Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único:(Pausa.)
Não havendo quein peça a palavra, encerro
a discussão.
A_votaç:ão da matéria dar-se-â nã sessão seguinte, de acordo coro os termos r~gimentais.
O_SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

_item-~8:

--

· ·

·

Mensagem- n~ 351, de 1987 (n" 527/87,
- na origem), relativa à proposta para que seja
autoriZa'da a Prefeitura Municipal de Solânea,
Estado da Paraiba, a Contrãtar- Operação de
crédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 15.090,52 Obrigações do TesoLJro Na~
dona!- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 5~ da Resolução no l, de
1987, designo o nobre Senador Francisco Ro~
llemberg para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. f'RANC1SCO ROLLEMBERG

(PMDé.....:. SE. Para emitii_Pafecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
··com a Mensagem n~ 351, de 1987, o Senhor
PreSidehte~dã "Repablica sUEirllE:te à deliberação
dOSenaâOFeaeral a autorização para -que a Pre~
-teib:..lrâ!Yfi.ul.ICiJ)al de Solânea- PB contrate, junto
à Caixã: EConómica Federal, esta_ na qualidade
de gestora do Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento SOda! - F AS, a- seguinte opera-ção de
crédito:

2. Financiamento:
2..1 Valor: Equiva1ente, cm cruzados, a atê
15.090.52 OTN.
2.2 -Objetivo: lrnplantação de calçamen. ·--.to.. -

Prazo: Carência: _cité_ 03 (três) anos.
Amortização: 08 (oito) anos.
2A Encargos: juros de 1% ao ano; cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índice de variação
dasOTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será líberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de amortiz:ação: o saldo
devedor será amortizado em 32 (trinta e
duas) prestações trimestrais e suce~sivas,
calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no
último dia de cada trimestre civi1, prevendose os seguintes dispêndios anuais:
1986-Cz$ 31376,00
1987- ez$ 94244.00
1988-Cz$ _94244,00
1989-Cz$ 144.420,00
2.3
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1990-Cz$ 287.584,00
1991-Cz$ 275.804,00
1992- Cz$ 264.023,00
1993-Cz$ 252243,00 1994-Cz$ 240.463,00
1995 -Cz$ 228.6!!2,00
1996-Cz$ 216:902,00
1997-Cz$ 154.945,00

O SR. JAMIL HI\DDAD (PSB - RJ. Para
pioferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-

res;

2. 7 Garantias: vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios -

FPM.

2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~
02/86, de 17 de fevereiro de 1986. _

_

~Nos aspectos económiCO-financeiros. a_ operaçao enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadrawse em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância socia1 do projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
__ _
Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLCJÇÃO

N• 246, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Solânea- PB, a contratar operação
de crédito no valor COITeSpondente,
em cruzados, a 15.090,52 OlN.

O-Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Solânea- PB, nos termos do art. 2? da Resolução
no 93L76, alterado pela Resoluçllo n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de_ crédito no valor correspondente, em cruzados, a 15.090,52 OTN,
junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada
à implantação de calçamento.
Arl 2J Esta resolu~o entra em vigor na
data de sua publicação.

É o parecer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não_ havendo quem peça ã palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria dar-se-á na sessão seguinte, de acordo com os termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 59:
Mensagem n• 356, de 1987 (N• 532187, ·
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar
operação de crédtto no valor correspondente,
em cruzados, a 52.882-,82 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Jamil Haddad
para proferir parecer sobre a Mensagem, afere~
cendo o respectivo projeto de resolução.

-

Com a Mensagem no 356, de 1987' o Senhor
Presidente da República submete à deHberação
dp Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Teresópolis (RJ) contrate,jun~
to à Caixa Económica Federal, esta na_ qualidade
çl~_ gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédtfo; l. _Proponente
1.1 Denominação: Município de Teresópolis
1.2 Localização (~de); Av. Feliciano Sodré, 675, tel: 742'3352
CEP: 27.900- Teresópolis RJ.
2. Financiamento
2.1 Valor. Equivalente, em cruzados, a
até 52.861,82 OTN.
22 Objetivo: Implantação do Mercado
Muntcipal.
23 Prazo; Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos~
2.4 Encargos: Juros de 3% a_o ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com _o índice de
-variação das OTN.
2.5 Condições de Uberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias -

ICM.
-~~23

Dispositivo Legal: Lei Municipal
- 1.179, de 28 de outubro de 1g86.

n~

Nos aspectos económico-financeiros,- a operação enqL.fadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tehdo em vista a alta relevâncía social do Projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de fundonamento da Assembléia Naclonal Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico·financeiros e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos· pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLCIÇÃO

N• 249, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
TeresópoUs (RJ) a contratar operação
de crédito no valor correspondente,

em cruzados, a 52.881,82 OTN.
- o-senado Federal resolve:
Art. -1 9 ta Prefettura Municipal de Teresópolis (RJ), nos termos do artigo 2o da Resolução n9 93/76, alterado pela Resolução n9
140/85, ainbas do Senado Federal, autori---zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 52.881,82
OTN,junto à Caixa Econõmica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo ele Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação do mercado municipal.
Art. 29 E_pta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
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É _o parecer, Sr. Presidente.
_-0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lw:;ena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único,
(Pausa.)
Nto havendo quem peça a palavra, encerro
a dis"clissào.
Encerrada a discussão, a votação do projeto
far-se-á na sessão seguinte, de ac;ordo _com o
Regimento Intt;:mo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem60:_
Mensagem no 362, de 1987 (n" 53_8/87;
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Muncipal de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso_ do Sul,_ a con·
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 108.058,81 Obriga-ções do Tesouro Nacional --:- OT'N (De-:
pendendo de parecer).
NoSi termos __dQ a.rt. 6~ da Resolu_ção n" 1, de
1987_, designo o 'nobre Senador ---..M~ndes Canale
pata proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectiVo prOjeto de resolução.
O SR. MENDES CANALE (PMDB- Ms. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~

res:

, -

Com a Mensagem n" 362, de 1987, o senhorPresidente _da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prn:feitura Munidpal de Três Lagoas- MS, contrate,
· junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação_ de
crédtto:
1. _ Proponente
1.1 Denominação: Município de Três Lagoas/MS
-12 Localização (sede): av. Antônio Trajano,n030
Três Lagoas/MS
2. Financiamento
2.1 Valor. equivalente, em cruzados, a -ª-té
106.058,61 OTN.
2.2 Objetivo: construção de galerias de
águas pluviais.
2.3 Prazo: Carência: _até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos. 2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra~
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reaj_!.lstado de acordo com o índice de variaçãodaOTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronogratna a ser apreSentado.
2._6 Garantia: vinculação das p.:ircelas do
Fundo de Parttcipação dos Municípios -

FPM.
2. 7 Dispositivo Legal: Lei_ Municipal
769/87, de 12 de maiO de 1987.-

n~

Nos aspectos econômko-finatit:eiros, a opera~
ção ehquadra-se nas normas operaicionais _do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de J987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do

3180
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Senado Federal durailte o períoâo de-funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi-

namos favoravelmente, s.ob os aspectos econômico•financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento -da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 250, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Muncidpal

de Três Lagoas (MS) a contratar

operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
108.058,81 OTN.
O Senado federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Três
Lagoas (MS), nos termos do artigo 2ç- da Re-

solução n~ 93n6, alterado pela Resolução
no 140/85, ambas do Senado__ Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 108.058,81
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apolo
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de galerias de águas pluviais.
Art. ~ Esta reSolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Prestdente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
EnCerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 61:
Mensagem n" 368, de 1987 (N?-- 5tf4/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura M.unJdpal de Vitória,
Estado do Espíríto Santo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 1O. 725,40 Obrigações do Tescuro Nacional - OTN (Dependendo de parecer.)

Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de
1987 designo o Senador Gerson Camata para
proferir o parecer, sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, srs:Senadores:
Com a Mensagem n? 368, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorizaçá.o para que aPrefeitura Municipal de Vitória (ES) contrate, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qua1idade
de gestora do Fundo de Apoio_ ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operaçã_o de
crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Vitória
1.2 Localização (sede): Av. Marechal
Mascarenhas de Morais, 1927 - Vitória ES.

2. Financiamento
2.1

Valor: equiva1ente, em cruzados, a até

10.725,40 OTN.
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2.2 Objetivo: aquisição de v~as mecânicas.
2.3-- Prazo: carência: até 1 (um) ãno.
Amortização: 04 ( quatro ) anos.
2.4 Encargos:jurosde2% aoano,-Cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de varia--ção da OTN.
2.5 Condições de Uberação: o fmanciamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 -Garantia:__ vinculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias

!CM.
2.7

Dispositivos Legais: Lei Municipal
de 21 de julho_ de 1986.

n~

3.363/~6.

NoJ> aspectos e.conômico financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução nç 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Seriado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 251, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
Vitória (ES) a contratar operação de

crédito no valor correspondente, em
auzados, a 1 O. 725,4Q OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Vitória
(ES), nos termos do artigo 29 da Resolução
n9 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.725,40 OTN,
- junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
à aquisição de vacas mecânicas.
Art. :29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
.t: o parecer, Si. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais,
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

Jtem62:
Mensàgem n• 370, de 1987 (N• 546/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a PrefeitUra J'l\uiliclpiil de Vrtória,
Estado do Espírito Safttó, a cOntratar operaÇãO de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 37.222,63 Obrfgações do TesourP Nacional - OTN, dependendo de parecer).

Noverribro de 1987
Nos termos do art. 6~, da Resolução no 1, de
1987, designo o Senador Gerson Camata para
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de reso~L:Jç:ão.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
Com a Mensagem n" 370, de 1987, o Senhor
Presjdente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autcrização para a Prefeitura
Municipal de Vitória (ES) contrate, junto à Caixa
Ecbhômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, a seguinte operação de crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Vitória
1.2 Localização (Sede): av. Marechal
Mascarenhas de Morais, 1927 Vitória-ES.

Financiamento

2.

2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, a até
37.222,63 OTN.

22 Objetivo: aquisição de equipamentos
para coleta de lixo.
2.3 Prazo: carência: até 1 (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
-:2$ COlldiçOeS de liberãião:- O financiamento será noeraao em parcelas, de acordo
cbrh ó trohograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do
Imposto sobre Orculação de Mercadorias-

ICM.
2.7

Dispositivos Legais: Lei Municipal

n~

3362, de 21 de julho de 1986~

Nos aspectos econõmico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS,
No mérito, o pleito enquadra-se em -casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta_ relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Seriado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômicO-fina:ncefi:b e legal da matéria .
Assim Sehdo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 252, DE 1987 .

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
Vitória (ES), a contratar operação
de crédito no valor con-espondente,
em auzados, a 37.222,63 OTN.
-O Senado Federal resolve:
Art. 19 .t:. a Prefeitura Municipal de Vitória
(ES), nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93r76, alterado pela Resolução nç 140/85,
ambas do Senado Federal, autoriZada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 37.222,63 OTN,
__ junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualida_cle de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada

Novembro de 1987
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à aquisição de equipamentos para c:oleta de
lixo.

---- - --

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

t: o

parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Hurnberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.

Nos t_ert:nos da ~es_olução n~ 1, de 1987, que
eStabelec-e -normas de elaboração legislativa do
Senado Fêde"t;aJ durante o. período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoralvelmente sob os aspectos econômi:co-financeiros e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
·

Não havendo quem peça a palavra, encerro

PRdJEiO DI(RE:sOLUÇÃO .

a discussão.
Encerrada a dis_cussão, a votação da matéria
far-s_e-à na sessão seguinte, nos termos regimentais.

N• 253, de I 987
Autoriza a Prefeitura Munldpal de
CampJna Grande (PB) a contratar
operação !fe crédito no valor corres:·pondente, em cruzados, a

O SR- PRESIDEI'ITE(Humberto Lu<:ena) -

Item 63:

4Gt.ooo,oo om.

Mensagem n' 373, de 1987 (n' 549/87,
na origem), relativa à proposta para que seja

autorizada a Prefeitura Municipal de Campina

Grande, Estado da Paralba, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 461.000;00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo do
parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução rt' 1, de
1987, designo o nobre Senador Gerson Camata
para proferir o parecer sobre a mensagem oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. senadores:
Com a Mensagem n9 373; de i 987, o Senhor
Presfdente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para a Prefeitura
Municipal de Campina Grande (PB)_ contrate,jJ.:I".:to à Caixa Económica Federal, esta qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, a- seguinte operação de crédito:

t. Proponente
1.1 Denominação: Município de Campi:na Grande/PB
1.2 Localização (sede): Rua Ri6 Branco.
n9 304, Campina Grande/PB

2. FJnanclamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê
461.000,00 OTN
2.2 Objetivo: implantação de ~sieinas de
drenagem.
__ _
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo deve:dor reajustado de acordo com o índice de
variação da OTN.
2.5 Condições de liberação: O fuiancia:mento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a set apresentado.
2,6 Garantia: Vinculãção de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios -

FPM
2. 7 Dispositivos: Lei Municipal n9
1.572/87, de 24-8-87
Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra:-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná~
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tend9 em vista a alta relevância social do Projeto.

Sen~do Federal resolve:
Art._l e J:: a Prefeitura Municipal de Campti1a
Gré1J14e ~), nos termos art. _29 da Resolução
rt' 93!76, alterado pela Resolução n_9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar Operação de crédito no valor correpondente, em cruzados a 461.000,00 OTN junto
à Caixa Ecónômica Federal, esta na quali:dade de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Sociaf _:_ FAS, df:stinadà à implantação de sistemas de drenagem.
·- _· Art 2~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Passa:-se à discussão do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a- palavra. encerro
a discussão.
Enterrada a discussão, a votação da matéria
faf-se-á na sessãO- segUinté, de acordo com o
Regimento Interno.
O SR. PREsiDEI'ITE (Humberto Lucena) Encerrada a Ordem do Dia, volta-se à lista de
oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo
Mello.
0 SR. ~UREO Mal-O (PMDB - AM. Pronuncia_p seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
_ExiSte no AmaZonas_ uma e;Tipresa de siderurgia (Jue nasCeu do esfOrço de alguns abnegados
empfeJ>árlos daquela áre_a e é hoje uma esperança
para a emancipação e o futuro económico daquela Região. Trata-se da chamada Siderama, que
se apresentou desde o inicio com todas as caracter1stlcas de uma empresa capaz de resolver o
problema da mecanização e da aciaria do Norte
do Brasil.
ASiderema, Sr. Presidente, é uma empresa que
pçssuí diversas unidades, algumas em potencial,
naquela fase ainda, de implantação e que são
as chamadas Unidade de Laminação, Unidade
de Gusa, e a de Aciaria Propriamente dita, e mais
a Unidade de Carvão. A Unidade de Laminação
é a única que vem produzindo eficientemente de
man~ra_ .:t_s,atisfaz_er ~_!lece~idade de consumo
na região, justamente de material de construç&.o.
Essa Unidade de Laminação, como as outras uni·
dades, é aparelhada de mecanismos de primelra
qualidade f!, indubitavelmente, representa um
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passo importanf!SSimo para a emancipação da
região nortista que precisa sair daquela fase de
colônia agrícola _e _se transformar numa área in:dustrializàda para que, através das suas máquinas,
possa realizar aquele programa imprescindível
que é a mecanização da Amazônia, multiplicando
o trabalho do homem e fazendo com que o poten:cial fan_~g.tic9 de riquezas que ali_ existe seja de
fato aproveitado em favor daquela gente, em favor
do nosso País.
Daí, Sr. Presidente, a importância da Siderama,
uma empresa que possui cerca de 400 operários
trabalhando no desempenho da sua missão,
atualmente assistida pelas empresas siderúrgicas
estatais, mas que, infelizmente, tem sofrido um
colapso, um hiato no seu desempenho que precisa, o quanto antes, ser corrigido, principalmente
pela atuação do Ministério da Indústria e do Comércio.
É por essa razão, Sr. Presidente, que desta augusta tribuna quero formular um apelo a S. Ex"
o Sr. Ministro José Hugo Castelo Branco, no sentido de impedir que essa empresa, que vem se
constituindo em uma esperança extraordinária
para a Amazônia, se converta naquele nadador
que atravessou o rio Negro em braçadas fonnidandas, mas, ao se aproximar da margem, exaus:---=
to, combalido, se.encontra em vias de perecer..
Nadou tanto para morrer na beira, como se diz
popularmente.
Realmente, a Siderama é uma empresa que
precisa ser amparada e apoiada. Em virtude dosdébitos que contraiu com as siderurgias nacionais, estas já estão se recusando a lhe fornecer
matéria:-prima, razão pela qual a empresa está
parada, a empresa está em vias de extinção, a
empresa está sem produzir.
Sr. Presidente, a UnJdade de Gusa, que teria
a finalidade de produzir minério para ser conver:tido em aço, já possui 97% do seu material estocado, e preparado para o pleno funcionamento.o
E no entanto, faltando apenas esse rnihúscuioadminículo, está parada essa parcela importante
dessa importantíssima empresa de mineração.
Taffihem as instalaÇões modernissimas da untdade de Aciaria, que iriam produzir o aço nece'§.sário, não somente à utilização regionaJ, corfft:f
atê para exportação para os países limítrofes, eStá
encaixotada, e precisa eritrai' em ação, de ser ub1(:zada, para que aquela empresa, como disse, \'e~
nha a ser um pólo e uma unidade de capitalizaçiio
deste País, do seu progresso e da sua gente.
A Unidade de CarVão, que fica a alguns quíiõ~
metros da sede da Siderama, tem possibilidade
de mandar esse carvão, em pouco tempo, pot
meio de balsas e de outras embarcações do mesmo tipo, até àquela sede, o que é uma forma
bastante económica, muito mais económica para
a produção, quando sabemos que entidades_ COI_1·
gêneres, no Sul dó País e em outras regiões deste
Brasil, têm distâncias de até 200 quilómetros áas
suas unidades principais, converteóao esse tran-sporte, esse fornecimento, em uma tarefa: das má!S
dificeis e das mafs onerosas para as próprias empresas. Seria, portanto, a Siderama'- ui-na vantagem, um lucro, um investimento, uma aplicação.
- O Minlstério da Indústria e do Comércio -man·
dou a Manaus. integrantes de um dos seus om-1nismos que, se não me engano, tem a .Jt-nuqJf·
nação de Secretaria de Privatização, com a finali-
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dade de lhe avaliar as condições de privatização,
e conseqüentemente, -de incorporaçao -à Siderbrás. A Siderbrás, porém, somente ac:eitaria- essa
incorporação se a Sfderama recebesse uma inje-

ção de 24 milhões de dólares, com os quais se
concluiriam as obras que faltam. Sem isso a Sídei'brás, aparentemente, se recusa a absorver a empresa amazonense, condição sine qua non para
a sua privatização. "Se correr o bicho pega, se
ficar o bicho come".
Dessa maneira, Sr. Presidente, somente a atenção-e o-debruçamento do Governo sobre a gravidade e a significação desse problema será capaz
de solucionar _a aflitiva situáção em que se encontram os 400 trabalhadoreS daquela empresa.
A expectativa, não somente no Estado do Amazonas, mas em todo o Norte do Brasil, a respeito
do andamento dos trabalhos e do prosseguimento da atuação dessa empresa de aço, será suficiente para encontrarmos uma solução que venha
a ser realmente a conciliação das_ nossas aspirações e dos interesses do País:
-Portanto, Sr. Presidente, formulo daqui desta
tribuna, ao eminente Sr.- Ministro da Indústria e
do Comérdo, o nosso veemente apelo, de todos
nós caboclos das rechãs amazônicãs, de todos
aqueles que lá naquele pólo distante do Brasil,
que faz parte dos 2/3 do seu território, quase que
purgamos pelo sofrimento, -pelóSã"crificio, pela
adversidade climática, sobretudo, um Vérdãâelro
fadário, sofrendo realmente na carne as condições de atraso, de não-evolução, de ainda não-aperfeiçoamento daquela área.
Apelo, Sr. Presidente, para o Sr. Ministro, que
é reconhecidamente umhomem de grande visão
e de inteligência superior, egresso precisamente
da região mineira, em cujas entranhas s_e encontra
o maior repositório de_ aço do mundo, entranhas
de Minas Gerais, terra do aÇO, terra âa energia
.estática deste Pafs, porque a dinâmica é o catvão
é o petróleo. E tenho certeza de que S. Ex" não
deixará morrer a nossa Siderama, e lhe dará o
apoio e o auxmo que se fazem imprescindíveis,
para que não tenhamos esta tristeza de ver fechadas as portas daquela instituição, que nasceu do
idealismo de um grupo dé_amãionenses_abnegados, entre os quais se _encontrava o meu querido
ex-professor de Direito Industrial e Legislação Trabalhista, Prof. Sócrates Bonfim, e que hoje em
dia é uma realidade enc-antadora, irripreSSioftarlte,
cujas instalações causam impacto ·a quem está
acostumado a ver na paisagem do meu Estado
apenas aquelas características bem típicas das
casas de palha, das moradías flutuarites, ou mesmo dos edifícios convencionais e descobre uma
fábrica arquitetada nos moldes das melhores do
Brasil e direcionada para muito produzir, dentro
das condições de modernidade.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a atenção de V. Ex" e a paciência dos eminentes Pares,
que escutam esse clamor que vem de longe, da
distância infmita do âmago da selva, emoldurada
por um corolário de rios torcícotan.tes e- de tOdãS
as cores. Concitando-os a que ajudem, que participem e que se integrem no desenvolvimento do
Amazonas, através de uma deliberação que, tenho
certeza, há de encontrar acolhida e eco em um
Governo que se dispõe a redimir esta grande Pátria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl: (Seção II)

Durante o discursO do Sr: Aureo /11e/lo, o
Sr. H1.1_mberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira âa preSkiência,__que- é Ocupada pelO Sr.
Dirceu Camei~q. T'!J"ceiro-SeCretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) a palavra ao nobre Senador le"ite Cha-

Concedo
ves.

Q SR. LEilE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr._Presidente, Srs.
Senadores, às 15 horas, de hoje, o Relator Bernardo Cabral entregou ao Presidente Ulysses Guimarães, como Presidente da Constituinte, o Projeto
.
final da CoriSHtuíÇãõ ·orasileira.
Foi um instante significativo por duas razões:
primeiro, porque para um Presidente egresso de
um hospital, S. Ex' mostrou uma lucidez incomum, no dia de hoje, em seu disç_urso de recebimento daquele trabalho; por outro lado, porque
<:hegamos mais ou menos a uma fase muito Importante e avançada da Constituição.
__Congratulo-me com a Casa, com o Congresso
N~cional, pel.o 4abalhq_ que fizemos até aqui, embora um trabalho de frustrações pessoais, de sacrifícios. Eu ql\e vivi, ao lqngo da vida, no tr~balho
da lei; na sua aplicação, na lei ordinária, na reformulação inclusive da Constituição por vias de
emendas, nunca experimentei a sensação do tra~
balho constítuirite~âa ~e~tura de uma nova Constituição.
_
_
Todos nós estamos frustrados, presos de ansiedades que já levaram muitos aos hospitais. O
nosso Departamento Médico _atendeu a muitos
Constituintes, porque por mais que trabalhássemos havia sempre uma sensação de frustração
pessoal. Eu mesmo não tenho motivos para tanta
frustração, porque grande parte das minhas
emendas foi a<:olhida. E a Constituiçao em grande
parte satisfez, pelo menos, a minha formação política. Mesmo a~m, senti-me profundamente frustrado. Trata-se de um trabalho em que não preva- .
Ieee a individualidade, não prevalece o pensamento individual, por mais lúcido que ele seja; prevalece, necessariamente, a vontade coletiva, o colegiado. Creio que nenhum país no mundo realizOu
uma expertência dessa natur~.
_ __
Sr. _!?residente, o Brasil não teve 559 constituintes, mas 120--milhões de constituintes. Foi
a prime[ra vez que uma Constituição foi feita às
vistas da Nação. A televisão, os órgãos de comunicação realizam_ esse milagre admirável!- Bastava
que uni_!! dJscussão envolvesse o interesse do índio do Amazonas para, no dia seguinte, eles estarentaqui presentes; fazendeiros, industriais, juízes,
bója_s-frias, operários de todas as facções, méd_icos,_ estudantes. crianças, não houve seguimento
social que aqui não estivesse para dar o seu depoimen~. fazer o seu projeto e a sua postulação.
Sr. Presidente, por isso quero prestar louvor
a um homem que se houve com grandeza. Ele
foi acerbamente injuriado por todos aqueles interesse-s ·contrariados; foi diminuídO aos olhos nacionais é hoje entregou urrl projeto, sem mágoas
no cor:ação. Quero me referir ao nosso ilustre
Relator Bernardo Cabral Creio mesmo que grande parte deste sucesso dependeu do trabalho de
S. Ex" --adVOgado experimentado, humilde, sem
arrojos, capaz, inclusive, de receber pressões,
ofensas ao nível que recebeu. A Vçja fez~lhe i_mperdoivel injUstiça; l:affibém, a próPria FoÜla de
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S. Paulo: puseram-no como se houvesse atribuído o título de Professor da Sorbonne. Não percebi ·a -causa da impUtação. --- -

No livro dos Constitúiftte-s não há esse registro
quanto à biografia de S. Ex"; riãO o há também
na sua sinopse biográfica da Câmara; lembro-me
apenas que quando S. Ex- disputava erri plenârio,
com outros Senadores, aquele_ elevado posto de
RelatOr, outros j;>ãriameritares inVOCavam grandes
e nobres títulos, S. Ex" dizia: "Se for assim, eu
também poderia dizer que fui Professor da Sorbo'nne". Não há, na biografia de S. Ex•, nas sinopses
biográficas, na Constituinte e na Câmara, nenhuma informação de que ele tivesse sjdo- Professor
da Sorbonne ou se atribuísse esse titulo.
Até isso usaram, Sr~ Presidente, para pressionar
o n-osso Relator a um recuo, diminuindo aos olhos
da Nação a <:onsÜtuição que todos eStamos fazendo,
O Sr. Aureo MeDo- V.

~

permite um apar-

te?
O SR. i.EITE CHAVEs --POis nãõ. com muito prazer.

OSr. Aureo M.dlo -Agradeço, antes de maiS
nada, mas quero congratular-me <:om V. Ex" no
momento em que faz justiça a Bernardo Cabral.
Bê'mardo Cabral, a quem conheço desde menino,
é realmente wn homem de validades excepcio-nais, e em que pese as suas qualidades de advo-gado brilhante, de _professor de Direito Penal, -que
o fói na Faculdade de Direito do Amazonas, de
ddadão inCapaz de -cometer uma descortesia,
uma deselegância com quem quer que seja, é
dei -exemplar modéstia - Bernardo chega a s_er
tímido, em determinadas ocasiões. É preciso que
nós, principalmente os que somos seus conterrâneos que à conhecemos táo bem. destaquemos
.o verdadeiro significado da personalidade de Bernardo. Bernardo é, antes de tudo, um enorme
relações públicas ou, trocando em termos populares, o_ portador de uma enorme simpatia; Bernardo Cabral é um pequeno sol irradiante que
onde está clareia, ilumina, e, ao mesm9 tempo
catalisa e galvaniza a atenção de todos que o
cerçqm e se torna, naturalmente, um líder. A sua
vitória na Comissão de SiStematização, enfren~
tando nomes alcandorados e aureolados como
o do nosso Fernando Henrique Cardoso, como
o do rt_O_?SÇI Pimenta da Veig_a --:-ele praticamente
um calouro e um reestreante na atividade parla~
mentar, é uma prova de que Bernardo consegue
~nspirar confiança àqueles que têm oportunidade
de com ele conviver. A segurança da sua cultura,
os seuS títulos que eu os <:onheço e tive ensejo
até: de proclamar em artigo intitulado Bemars
perfonnance - com perdão da má pronúncia
- em jornal de Manaus, A Critica, justamente
enfatizando o seu valor, para que seiVisse como
antídoto aos venenos invejosos que sempre costumam cercar e agredir as personalidades de esco_L sãQ a revelação de que conhecemos a fundo
o grande valor de Bernardo.
El_e_ participa, ele_ viaja, ele assiste, ele se interessa E um homem esclarecido, um homem lúcido. A campanha feita contra Bernardo - ainda
rememorando sobretudo a_sua brilhante_ vitória
na Ordem dos Advogados do Brasil - é infamante e tem nas suas_ raízes algum interesse escuso que ainda não pude apreciar mas que, real-

e
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mente, não pode, de maneira nenhuma, ser encampada pelos homens de bem e por aqueles
que estão acostumados a apredar a cultura. Nobre Senador, V. Ex"' é um jurista brilhã"nte ·e um
dos melhores oradores desta Casa, ao fater essas
asseverações e formular essas rt;!ssalvas em f~r

de Bernardo Cabral; sénsíbiliza a este conterrâneo
e amigo de Bernardo e a todos os amazonenses
que pela minha modesta palavra dão aqui o aplau-

so a esse lutador que orgulha o Estado a que
pertencemos. .Muito obrigado.

O SR- LEITE CHAVES -Senador Aureo
Mello, conforta-me o seu aparte porque V. Ex~
dá um depoimento de origem, V. ~ o conhece,

V. Ex!' é do Amazonas. Eu, seguramente, o conhecia remotamente, apenas como antigo Parlamen-

tar, homem cassado e ex-Presidente da OAB.
O meu depoimento era em função da maneira
como se houve durante esse trabalho. Um homem sem humildade no coração não faz uma
Constiluição, não é capaz de ter sintonia suficiente
para co_optar os pensamentos coletivos, impõe
regras de comportamento, e não foi isso que ocorreu com o nosso ilustre e injuriado Relator.
Veja V. Ex" que aS críticas não ficaram apenas
nessa tentativa de desmoralizaçáo pessoal do seu
nome e_ dos seus titulas. Chegaram mesmo a
acusá-lo de que pusera no Projeto os Soldados
da Borracha. E isto me surpreendeu, porque essa
emenda Soldados ela Borracha é nossa!
Na época da guerra o Brasil não dispunha de
borracha suficiente para suas necessidades, então, determinados soldados, determinadas pessoas, eram alistadas para trabalhar nos seringais,
e insinuaram que S. Ex" estava protegendo pessoas da Amazônia. Achei ísso de uma dignidade
incomum. E _até mesmo quando S. Ex' acolheu
no Projeto de Constituição emenda defendendo
a Zona Franca de Manaus, viu-se russo urna solérda, tentativa de proveito indevido à sua região,
quando na verdade estava mantendo, na Constituição, posições que já vinham sendo defendidas
há muito tempo.
Então, Sr. Presidente, eu não poderia fazer rriinhas considerações gerais sobre a Constituição,
sem que tocasse neste ponto, fazendo justiça ao
grande Relator que, pelo menos, na minha administração- e, certamente, na de todos os companheiros nossos, sobretudo do Congresso, do meu
Partido - terá acrescido valiosos pontos.
Mas quero~ me referir, Sr: Piesldente, a um fato
sjnguJar da Constituição que está sendo objeto
de grandes coarctadas, de grandes acusações:
o sistema de govemo·que-a.dotamos.
Ouvi, recentemente, ria televisão, pronunciamento do ex-GovetnadCir Leonel Brizola, falando
como Presidente do seu Partido, e S. Ex", como
sempre, convincente, alcançou limites muii:o
acentuados, no que diz respeito à condenação
do parlamentarismo. Mas para quem é capaz de
entender argumentos 16gicos e jurídicos, os- argu~
mentes de S. Ex-, ao invés de comprometer o
parlamentarismo adatado pelã nossa ConstitLiição, fortalecem-no.
Disse S. ·u- que o Congresso e o-PMOB escolheram aquele regime com a -preocupação de o
afastar, ou a outros, de uma disputa presidendalísta. Como se fosse o PMDB ...
O PfotDB só, em parte, participou diSto; foi
o Congresso Nacional que tomou aquela posição,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
posição de consciência, e dentro dos mais elevados propósitos.
Sr. Presidente. quanto a esta parte, tenho concfições de dar depoimento porque essa emenda,
-Como o Senado sabe, inicialmente, partiu de mim.
Tqmei a iniciativa. fazer e apresentar a emenda,
não só no Congresso, mas também na Consti-tuinte. Ela recebeu suporte de 61 Senadores e
de 340 Deputados. Mas conversei com cada um,
isoladamente; nem sequer pedi awa1io para que
essas assinaturas fossem coligidas. Então, percebi. a consciência nacional.
Antes mesmo de apresentar o projeto, estive
com o Presidente da República mostrei qual era
a vontade da Nação.
Assim, não foi concebido contra ninguém; foi
o resultado da reflexão, da consciência nacional,
e esta está muito madura, Sr. Presidente, politicamente.
De 1964 para cá, o Brasil evoluiu -significativamente neste particular. Mantemos, ainda, grandes bolsões de pobreza, de injustiças profundas,
mas, no que diz respeita a nossa altura política,
o Brasil evoluiu demais; e quando um pais evolui,
neste sentido, ele opta, necessariamente, por urn
regime menos personalizado, por um regime colegiado, regime em que a consciência seja, realmente, o que venha a governar os grandes interes~
Ses náCfónais.
Sr. Presidente, sei que CliVerSas-pe[sonalidades,
neste País, estão apavoradas com esse regime,
porque, introduzido o parlamentarismo, o Presidente da República será escolhido por outras qualidades, por qualidades superiores, e assim também o Primeiro Ministro. Não vamos ter oportunidade de ver os outsiders , figuras popularescas
que se elegem, na base_ da emocionalidade de
um instante, assUJllirem a responsabilidade de
um paíS-parã; depOis, deixá-lo em situações difíceis, como vimos, inclusive, na época do Presidente Jânio Quadros.
O Presiderite futUro haverá de ser escolhido
peJas _suas qua1idades, prudência e, além do mais,
Sr. -Presidente, não se diga que o Presidente da
República não terá poderes nessa forma prevista,
pelo contrário, sua Excelênda terá muito mais
do que na atual, porque terá, inclusive, o poder
de dissol_v_er a Càlnara, coisa que não tem agora.
E:ntão, Suá .EX-elência será o administrador da soberania nacional. Um Presidente da República,
num_ r:egime desse, é escolhido com alta preocupação- de acerto. pela Nação e o Primeiro Ministro,
pelas qualidades de administração e experiência
supelfor de governo.
No regime presidencialista, o Presidente escolhe de acorda com as qua1idades subalternas da
sertSJbílidade; escolhe quem o bajula, que está
mais pró.Xírilô. Isso qualquer Presidente. TendemoS a acolher aqueles que procuram concordar
conosco. DJsse, há uns tempos, ao Presidente
Samey.- "nós podemos fugir de uma emboscada,
mas não fugimos de um modo geral, os Ministros
presidencialistas_ são os piores. No parlamentariSlno, não; o próprio Congresso Nacional haverá
4~.a_p~~ os ~e venhãm indicar para cá, pelas
auas_ qualificações s.uperiores. Então, vamos ter
um regime mais sério e mais estável.
De maneira, Sr. Presidente, que todos esses
argumentÇlS que se usam são. argumentos carcc>
midos. Aquilo de se dizer que a Nação não deu
aó ·congresso podéres para fazer mudanças no
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regime, é argumento falacioso. Onde é, eiitão,
que está o repositório legal que diz que a Constituinte não tem esse poder?
Sr. Presidente, nós o temos.. Quando nós fomos
eleitos, mesmo em Constituinte congressual, nós
o fomos com poder de total mudança. Nós rece·
bemos da Nação autorização para tudo. Se nós
tivéssemos que emendar a ConstituiçãO atual, a
dois pontos estaríamos sujeitos: não mudar a for~
ma republicana, nem a Federação. Mas, aqui, nós
não temos compromisso nenhum, Sr. Presidente;
nós podemos mud!tr tudo. E, quando essas mu·
danças são feitas, elas o são em nome da Nação,
porque é a Maioria que está determinando e~e
comportamento. Quantas tiguras ilustres não tomaram uma posiçfio franca em relação ao parlamentarismo, s6 petas discussões estabelecidas
nas duas Casas do Congresso e. sobretudo, na
Coristituinte?
·
Então, Sr. Presidente, só as Nações pobres, desvestidas de cultura, hoje, é que ficam alimentando
a esperança do salvador. As nações cultas se salvam petas inteligência, pela consciência dos seus
homens. E ninguém admite mais ser governado
por figuras primárias, que procuram aumentar
o terror da Nação nqs instantes de instabilidades.
Eu asseguro a V. Ex" que nós vamos ter homens
muito aptos a governar este País, na nova forma
de regime, inclusive no seu Conselho de Ministros.
O País carece disso de maneira urgente, porque
nós não podemos mais depender de situações
emodonais. As reflexões têm que ser mais apre>
fimdadas. Os argumentos de que parlamentarismo pressupõe Partidos fortes- já cüssemos nesta
Casa - são falaciosos, porque, se o presidencialismo, em cem anos, não fof capaz de criar
Partidos, como o seria agora? Se não o foi antes.
como o seria depois?
Além do mais, tampouco tem procedência a
necessidade de que tem que haver quadros bura-.
cráticos. Sr. Presidente, o País estâ cheio de economistas, de advogados, de médicos, de administradores de empresa de homens de grande valor.
O parlamentarismo vai valorizar essas pessoas:
os quadros passarão a existir; os ministérios passarão a contar com ·gente mais eficiente; e a crise,
que porventura exista na sucessão de um Ministro,
não haverá de alterar esses quadros. Muda-se a
orientação, mas não se muda a máquina que
faz a administração.

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. LEITE CHAVES- Com toda a honra,
Senador Mansueto de Louvor.
O Sr. Mansueto de Lavor - Acho que não
se deveria levar em consideração nenhum argumento de candidatos a Presidente da República
contra o parlamentarismo, porque, realmente, os
argumentos se tomam apatxonados e, até, distantes da realidade, como foram os do Sr._ Leonel
Brizota, no último programa do PDT. Devo dizer
que admiro LeoneJ Brizola, como grande expoente da vida pública brasileira. na sua história, na
s_ua luta, além da admiração pessoal, até, pela
garra com que S. EX' enfrenta certas situações.
Mas, no programa do PDT, na semana passada,
além de demonstrar que, no Partido, só existe
úma voz, é o Partido do magister dbdt, o ex~Go
vemador Leonel Brizota apresentou argumentos
que são os de seus tradicionais adversários, quan-
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do afirma, por exemplo, que a Assembléia Nacional Constituinte não tem legitimidade para instau·
rar o parlamentarismo, está exatamente fazendo
coro com _as forças que sempre o combateram
e que sempre procuraram destruí-lo. E quando
S. f r diz que o PMDB quer acabar com as eleições diretas, que o PMDB foi o Partido que decidiu
pelo parlamentarismo, esquece-se d_o Presidente
Ulysses Guimarães e do próprio Presidente José
Sameyque, de maneira formal, é filiado ao PMDB.
O SR- LEITE CHAVES .-Exatamente,
O Sr. .M.ansueto de lavor - Esquece-se de
tudo isso, esquece-se do Goverriador Miguel Arraes, do Gove-rnador Orestes_ Quétcia e de tantos
outros que estão ..,
O SR. LEITE CHAVES - A exceção do Governador Waldir Pires, porque para todos mandei
aquele projeto.

O Sr. Mansueto de lavor- Exatamente.
O SR. LEITE CHAVES - Então, apenas o
Governador Waldir Pires era parlamentarista; todos os outros, do nosso Partido .. ,

O Sr. .M.ansueto de Lavor - Creta qüe ·o
ilustre homem público Leonel Brizola perdeu uma
grande ocasião de debater, menos apaixonadamente, essa questão. Mas devemos compreender,
porque S. Ex" está envolvido, é -candidato a Presidente e só entende que, como nas suas tradições
de gaúcho - não quero dizer de caudilho para ser Presidente só se deve ser Chefe do Executivo e acumular com a missão de Chefe do Estado,
entendemos que, realmente, é muito importante,
é muito nobre representar o Brasil como Chefe
de Estado e, além do mais, receber os poderes
que estão no projeto, que parece que o nobre
homem público Leonel Brizola não leu com atenção, porque, como V. EX muíto bem frisa, os
poderes do Presidente da República estão muito
longe, são muit_o mais prOfundos e maiores do
que os de um simples presiderite no regime parlamentarista puro, quando nem sequer precisa do
voto direto. S. Ex" nãQ disse, por exemplo, que
o Presidente da França é eleito pelo voto direto
do povo, assim como o Presidente de Portugal,
que são experiências Já Vitoi'iosas quânto ao parlamentarismo. Então, foi arrancar exemplos da história do nazismo, do f~_ci.smo, que são regimes
parlamentaristas, e s_e esqueceu, por _exemplo, de
que ldi Amim era presidente de Uganda, e outros
exemplos por aí afora. De modo que eu tenho
a lamentar que um Partido que eu admiro, um
político nacional que também admiro, como o
programa do PDT, cujo espaço é todo ocupado
pelo Governador Leonel Brizola, não tenha contribuído para elevar o nível do debate sobre o sistema de governo, Era _ís~ que eu queria adicionar
ao seu pronunciamento.

O SR. LEITE CHAVES - Muito obrigado,
O aparte de V. Ex• completa o meu discurso de
tal sorte que, sobre esses pontos, eu me sinto
tão satisfeito que não teria mais motivos para repassá-los aqui. Mas, como eu disse, o Presidente,
no nove! regime, passa a ter poderes enormes.
É ele quem escolhe, depois de ouvidas as Lideranças, o Primeiro-MinistrQ, encaminhando o nome
à C'amara. São poderes expressivos. o- p-róprio
orçamento virá a esta Casa pelas mãos 9-e Sua
Excelência, que será, também, o Presidente do
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Conselho de Estado. Então, haverá algumas
amarguras se copiarmos o regime de outros paí~_s.

Sr. Presidente, a feitura de uma Constitu_ição
é um instante, assim, de ruminação, Os estados
de con,s_çiência, o conh_ecimento de urn _povo é
todo colocado à luz de sua realidade. Nos Estados
Unidos, mesmo, quando se fez a louvada Constituição americana, não se previu o Senado, então,
quando os Estados peq-uenos se viram diante de
Estados fortes, de_ maior representação, disseram:
não, nós nãó participamos. E aí se criou a_ figura
do Senado, para dar o equilíbrio dos Estados.
Então, esse parlamentarismo é para essa nossa
realidade, para essa dimensão continental, para
essa complexidade sedai que ternos. no País.
Qualquer outro regime que apenas copiássemos
seria deturpador e não satisfaria a essa realidade
que vivemos e que nos cabe disciplinar a nível
-ÇOtistitUCfOrtaL
__
Outra coísa, o próprio ex-Governador Leonel
Brizola não ·está impedido de ser Presidente, ou
de ser Primeiro-Ministro, e seguramente o homem
que tiver qualificação de mando virá dar estabi~
lid~de a isso.
__ __ _
.
Agora, o que não fica bem a S. Ex!', que já
sofreu os flagelos do arbítrio, é procurar torpedear
a liberdade quando ela está adquirindo a sua me-lhor vestimenta que é esta Constituição.
O Sr. Ma:rcondes Gadelha- V. Ex- permite

um aparte7

OSR. LEITE CHAVES- Com todo o prazer,
nObre Senador.
O Sr. Marçondes Gadelha - Nobre Senador, gostaria também de me reportar, com sua
permissão, a dois ou três pontos essenciais da
argumentação do ex-Governador Leonel Brizola,
A primetra, quando S. Ex" critica o_ parlamentarismo como tendo Permitido a ascensão de Adolfo Hitler na Alemanha sob a Constituição de Weimar. A melhor resposta a essa objeção do Governador Leonel Brizola foi dada pelo_s americanos.
Sabe V. Ex" que os americanos, são presidencialistas. que os Estados Unidos são o epigono do
modelo presidencialista no mundo todo. Pois
quando terminou a guerra, nobre Senador, quem
fez a Constityiç:ão da Alemanha do pós-guerra
foram os american_os, escreveram o texto da
Constituição alemã. E os a!E:mães não escondem
esse fato, E qua1 o modelo _que os americanos
escolheram Para a Alemanl'ia? O niOdelo parlamentarista, .e o argumento que eles usaram é
que o parlamentarismo promove uma divisão do
poder tão acentuada que impede- o surgimento
de um centro autocrático e autQritarista, capaz
de permitir o surgimento de um novo Hitler,_ de
um novo Bonaparte. Segundo ponto, nobre Senador, quem fez a Constituição do Japão, no pósguerra, também foram os americanos, vitoriosos
e preocupados com o surgimento de revanchismo no Japão ou de uma liderança que viesse
a ementar um sentimento de Vingança e, daí, capitalizar forças, numa atitude personalista, os americ_ãnOS:CíõSos e preocupados com isso, implantaram no Japão um sistema parlamentarista rigidamente britânico, mais· britânico do que o da
Inglaterra, com todo instrumental que goza O sistema parlamentarista na Inglaterra. Quãnto à Itália,
V. Ex" sabe, a terceira vertente ou o terceiro ângulo
do eixo que formava as nações totalitárias com
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os italianos, ~tm, por conta própla, adotaram outra vez o sistema parlamentarista de governo. E quero dizer a V, _Ex: que nenhuma dessas
três pgtências se_ arrependeu da escolha adotada.
Japão, Alemanha e Itália encontram-se, hoje, na
ponta da civilização, em um<;3 posição de progresso e de estabilidade muitas vezes acima da
grande ma iorla dos-países- Vencedores, inclusive
o Brasil. Então, essa é a história real que o ex-Go~
vernador Leonel Brizola omitiu. O segundo ponto,
S. Ex" se excedeu em elogios à Austrália, tomou-a_
como um paradigma d~ um pats a ser imitado
pelo Brasil, porque tem as mesmas caracterís~
ticas, a mesma área geográfica, as mesmas dimensões, um país também constituído a partir
de degredados vindos da Inglaterra, como é o
caso da colonização no Brasil, e é um país mais
recente do que o Brasil, com duzentos anos de
civi1ização. Pois muito bem, S. Ex" se esqueceu
de dizer que a Austráli~ é parlamentarista. Este
é um outro detalhe muito importante. E o terceiro
aspecto, dizer que o povo brasileiro não sabe o
que é parlamentarismo, que ninguém pregou o
parlamentarismo, isso é uma balela, é _ym sofisma, é uma falácia que não tem nenhuma s_ustentaçiio. V.- Ex> sabe perfeitamente que, também
quando o presidencialismo foi implantado aqui
no Brasil, ninguém sabia o que era presidencialismo. Os republicanos daqueJe tempo não fizeram pregação do parlamentarismo, pregavam
apenas a República, com ampla tolerância da Monarquia parlamentarista, naquele tempo. Pregaram a república exaustivamente; jamais falaram
em presidencialismo.
CJma vez derrubada a monarquia, uma vez implantada a República, então, Rui Barbosa propôs
e foi adotado o· presidencialismo que entrou
amorcegando a Repúbli<!a. Esta é a verdade. E
logo depois- V. Ex" sabe também- Rui Barbosa
5!': arrependeu amargamente, porque, logo em
seguida, teve que sofrer a humilhação do extlio,
porque começou a se-qüênda de golpes de estado, de reposição de estado de sitio e de ij_meaças
às garantias indMduais que é a longa tradição
do presidencialismo, neste País.
O SR. LEITE CHAVES- Os argumentos
que V. EX' aduz e que têm fulcro na história, haverão de ser relembrados e serão fortes argumentos
em favor do parlamentarismo.
Em relação ao Japão, ocorreu exatamente isso.
E como se não bastasse a forma__ de governo
da Alemanha, também lá adotada, exatamente
para evitar a formação de caudilhos e de novos
tiranos, então, MacArthur, com visão também de
estadista, impôs ao Japão a reforma agrária, que
é um tema que estamos colocandc;>_ aqui até com
suavidade. E digo a V.~. se não fora a reforma
agrária, no Japão, não seria ele essa potência
de hoje. Aliás, atribuo ao Japão esse fato como
uma das causas de seu sucesso. E há dois outros:
a Alemanha e o Japão, que foram os países mais
59lapados na 2• Guer-ra, são Os que mals floresceram hoje. E por quê? Pela reforma e o sistema
de- governo é verdade, mas, sol?retudo, Porque
foram impedidos de ter forças militares. Esses
gastos exagerados que deixaram de fazer,_ao longo dos anos, é que permitirãm que eles se capitalizassem para serem as potências industriais do
mundo de hoje.
Então; Sr. Presidente e. Sr-?. Senadores, esses
sao argUmentos falad6sos. A Cánstituinte· nunca
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esteve tão tranqüila, nunca esteve num estágio
de tamanha consciência quanto este. Quer dizer,

estamos sabendo o que fazemos. As pressões,
as tentativas de corrupções· não abalam a Consti-

tuinte. Os grandes latifuridiários vêm fazer leilões
às portas do Congresso. Os empreSários de São
Paulo, que ao invés de estarem à altura da sua
missão, de ajudarem a fazer uma Constituição
modema, passam a usar os líderes das teses anti·
gas do latifúndio e não têm nem sequer condição
de üderança. Chegam a ariundar que têm 35 milhões de dólares, como·se o Congresso N<iciorial

estivesse sensível às situações dessa natureza.
Não digo que algumas dessas pessoas, que aqui
estão presentes, fossem eleitas sob esse _b_af~jo
mas a maioria consciente não, essa está compraM
metida com a Pátria e é por isso qUe está elaborando uma Constituição à altura dos nossos destinos.
Não é uma Constituição, desta vez, feita por
Juristas; é uma ConstituiçãO Que brota da realidade; os fatos são os mais vigorosos para motivar
essas regras. Agora, o que nos resta é dar uma
vestimenta jurídica válida. Não há dúvida de que
a Constituição alcançará precisão, ao final, porque
o material que ela coletou, o que ela apresenta
de mudança é digno de um País desta dimensão,
com esses propósitos. E esta ConstitUição, embora esteja a Nação muito sacudida pelas informações distorcidas haverá de surpreender.
_
Quando começamos os Ii6sSos trabalhos, não
partimos de anteprojeto. Eu mesmo lutei para
que o Projeto Arinos fosse aceito como esforço
de trabalho. AJiás, foi uma falha do Presidente
Samey, e eu não sei até que·p-orito sua:E.XCelência
merece censuras ou louvores neste fato. O Projeto
Arinos foi custeado pelo País, feito às vistas da
Nação difundido pela mídia, recebendo-lhe as críticas e os louvores. Pois bem, o Projeto Arinos,
optou pelo regime parlamentarista. Quer dizer,
o próprio ex-Governador Leonel Brizola, quando
procura desmoralizar a Constituinte neSsa paite,
destruindo as nossas posições ou tentando quanto a isso, esquece de que, antes de a Constituinte
ser convocada, houve aquele projeto; homens das
mais diversas camadas sociais, inte9raram a Comissão e a alternativa foi aquele projeto que seJViu
de inspiração para que nós, aqui nesta CaSa, fôssemos dos primeiros, com- o a-poio dos SenadCJ-<
res, de 61 Senadores e 340 Deputados a apresentá-lo aqui no Congress-o e ·na CõnStitUinte.
De forma que, a: coisa já vem-se esboçando
há longo tempo, Sua Excelência o Presidente da
República não poderia recusar ao CórigréSso Nacional, sobretudo à Constituinte,_. á remessa daM
quele projeto. Então, Sua Excelência já nãÓ fez,
segundo dizem os jornais para evitar o parlamenM
tarismo. Não creio que um Presidente aberto que
desejasse, realmente. uma Constituição à altura
dos desejos nacionais, procedesse_ dessa forma.
Não sei se foi realmente a razão, mas Sua Excelência não poderia, de forma nenhuma, deixar
de remeter, oficialm~nte, à Constituinte, _aquele
projeto, ainda que fosse para ser crftfcadO e até
mesmo afastado, mas não tomar uma poslç~o
relativamente suspeita em relação a um docuM
menta que foi patrocinado pela própria Nação
brasileira. Aliás, foi o único ato praticado pelo PreM
sidente Tancredo Neves. Como se sabe, Sua Ex~
celênda faleceu antes, e a única coisa que chegou
realmente a realizar foi aquela Comissão, por ele
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constituída, ampliada pelo Presidente Samey, e
que·díegou ao seu final. E o Presidente Tancredo
Neves constituiu aquela Corriis_são, quando se enÇplltfª~ª~n:Q:iiris_~ntes de m~ior ardor cívico, ídolo
das massas, shnboJo das esperanças nacionais.
FOi naqUele irlstante de grande inspiração política
que SUa Excelência concebeu aquela Comissão.
E o PreSidente Scimey, ãceitando a idéia, deu-lhe
execução firial, entretanto, se recusou a encaniinharL_.:l __ esta CaSa, um projeto que poderia ter
sido uma fonte valiosa de discussão, mesmo para
a minoria deste nosso trabalho.
Então, Sr. Presider1te,·nao Partimos de um projeto, não houve, como- e-m outras- constituições,
um anteprojeto, nós partimos da discussão pura,
da discussão severa, da_ discussão descompron1i§-S-a(Ja. t'{ão havia compromisso com nada·, nós
discutimos tudo, até o sexo dos anjos. Os jamais,
~O ·tnves d~- abordar aspectos positivos, divulgavam aspectos deselegantes, desprimorosos. E a
Nação, então, julgava a Constituição por aqueles
exageros. Mas, como eu disse aqui, tivemos naM
quilo um mérito salutar, nós vasculhamos o País,
nós o radiografamos. Esta Casa, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, conhece como nunca conheceu
o País nas suas necessidades mais prementes,
m_aís duras,_ nas suas _injustiças mais profundas,
ri-tas rias suas esperanças mais gloriosas, no seu
futuro mais promissor. E esta Constituição e urna
· <!l!~rnativa para os grandes problemas que estamoS vivendo hoje. E o parlamentarismo haverá
de eriseJar isso, Porque-ter~ possibilic:lade melhor
degovemo. ·
__ Veja V. Ex"~ aqui todos nós eleitos pela Nação
brasileira não temos c_ondições de censurar um
mt_nistro, põdemos fazer críticas. Então, o Presidente da República pode demitir um ministro se
ele estiver de mal humor. É mais fácil demitir
um niinlstro do que um empregado. Um empre-gado-ainda-recebe Fundo de Garantia. Então, os
ministios sãO escolhidos pel.a?. ?uas q!Jalidades
subáJternaS, coni..al9umas exceções, e então eles
ficam mais subservientes ainda. Procuram ser
aqueles sírnios de rua, que retratam a figura do
presidente, Nãq .é o.~ atual, porque o PresiM
deOte Samey,-di9ãMse de passagem, é um demoM
crata, é um homem qu:Ern.!o pressjona, ele é um
homem de grande sensibilidade, em relação aos
p~oblemas mais delicados. Mas, basta um presidente_ ser mais _forte para que o ministro se"ja o
-refiexo dos pontos mais negativos da sua consM
ciênsia ou de seus propósitos.

O Sr. Nelson Wedekln- Permite V. Ex• um

aparte?

-- -

O Sr. LEITE CHAVES- Com todO prazer,
nobre Serlador.
O Sr. Nelson Wedekbt- Nobre Senador Leite
Chaves, sobre duas referências que V. Ex' fez:
a primeira em relação ao Relator Deputado Berna:rdó Cabral eu queria concordar com todas as
palavras que V. Ex' enunciou nesse seli pronunciamento. Na verdade, o Relator Bernardo Cabral
foi vítima, como V. Ex" colocoú-com muita da reza,
de toda sorte de injúria, de toda sorte de difamação. Porque o que fez ele? Na verdade, coordenou
aquela que era a vontade de toda esta Casa, de
todo o Congresso_ Col).stituinte, e que Com todos
oS-seus defeitos, é ·rePresentativo da vontade nacional. Eu acho que tem muita coisa do Relator
Bernardo Cabral, mas suponho que neste texto
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da Comissão de Sistematização, na verdade há
muito mais desta Cása,- de cada um de nós, de
cada um dos Deputados e dos Senadores do que
do próprio Relator Bernardo Cabral. Acho que
ele enfrentou todas as dificuldades que qualquer
um teria que enfrentar naquela circunstância. Mas
ele foi vítima dos pontos acertados do seu trabalho, isto é, quando ele foi vítima de ataques, de
agressões de toda sorte, é naqllilo em que ele
andava bem, era o resultado dos -Seus acertos
e não dos seus erros. É mais do que evidente
que este projeto n.§o é perfeito, porque não poderia se"r perfeito mesmo~ Para dizer o mínimo, talvez
lhe falte a devida estrutura jurídica, mas, em momento algum, da história deste País se elaborou
uriia Carta Constitucional com tanta representatividade, com tanta afinidade com os Sentimentos
da maioria da população. Outro ponto que eu
queria mencionar a respeito do seu pronunciamento é sobre. a densidade deste memorável pronunciamento que faz V. Ex" Por todos os modos
V. EX ataca, ponto -a ponto, as críticas que se
fazem ao regime parlamentar do Governo secundadas, é verdade, por outros_c_ompanheiros, mas,
na essência, tõdos esses argumentos que V. Ex'
expendeu são absolutamente irrespondíveis". E
volto_ à crítica que fez o ex-Governador Leonel
Brizola que diz, entre outras coisas, como mencionado pelo Senador Marcondes Gadelha, que a
ascensão de Hitler se deveu ao parlamentarismo,
à República de Weimar que era parlamentarista
Eu tenho uma outra visão. Creio que o nazismo
- a ascensão de_ Hitler ao poder na Alemanha,
com todos os seus efeitos negativos e perversos
-se dev_eu muito mais à concepção equivocada
de uma parte do povo alemão, que acreditou no
homem providencial, no caudilho, no messias saJM
vador, muito mais do que tenha sido, poJVentura,
o_parlamentaris~o. E, fmalmente, spbre o argumento do exMGovemador do Rio de Janeiro de
que este é um golpe do PMDB para permanecer
no poder, no mínimo eu poderia dizer que eSte
argumento é muito dis_cutivel. Muitos de nós. do
PMDB, somos parlamentaristas bem antes até _de
sermos parlamentares. V. Ex· é um exemplo típico:
an~ mesmo, ou então, Jogo em segujda à grande
vitória do PMDB no ano passado, oferecia a esta
jeto de parlamentarismo, para ser votado ainda
no Congresso_ Nacional. Eu, durante a minha
campanha; embora se diga que não tenhamos
feito campanha em cima do parlamentarismo,
em todas as ocasiões em que fof possível, coloquei esta questão - e muitos de nós assim fizern·os. Está aqui mesmo, heSte momento, o Senador Jorge Bornhausen, que é um dos Uderes
do parlamentarismo no Brasil, muito tempo antes
do Sr. Leonel Brizola ir à televisão. Mas o que
eu quero dizer é que se é verdade, em parte não posso avaliar as intenções de todos os peeM
medebistas -, talvez tenha algum peemedebista
que queira ser parlamentarista ou que o seja, para
permanecer no Governo. Mas não creio que seja
o caso da maioria. Tenho a convicção mais absoluta de que o Sr. Leonel Brizola é presidencialista
porque é candidato à Presidência da República.
Sobre esse fato, creio que não resta nenhuma
dúvida_ que a sociedade brasileira possa ter efetivaM
mente, isto é, a: intenção que ele atribui aõ PMDB
- e que é no mínimo discutível, como tentei
caracterizar-, no caso dele, a defesa do presidencialismo, a defesa do homem providencial, do
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salvador da Pátria, não _é outra coi_sa seni!;o_ um.,_

manifestação de si próprio. J:: a sua intenção única
e exdusiva de ser o Ptesidente da República neste
Pais. Espero qUe~com as elei~rões díretas, a socie-

dade brasileira tenha a sabedoria de não o fazê-lo
nesta condição de Presidente da República, pelos
males que ele pode causa_r_ por este tipo de con-

cepção, porque ele acredita nele, e as soluções
dos graves problemas deste País serão soluções
do povo brasileiro, da sociedade como um todo,

e jamais de um homem só. Muito obrigado.
O SR. LEITE CHAVES - Senador Nelson
Wedekin, grato a V. EX' pelo aparte, ilustre Vice-

Uder nosso, hoje na função de Uderança. No
instante em que reitera e ratifica as minhas modestas palavras, V. Ex" está fazendo justiça, em
nome do nosso Partido, .,_Q nosso ilJJ_stre Relator.
Na realidade, não chego a dizer que S. Ex• tenha
feito a Constituição, porque se a fizesse, seria uma
coisa pessoal. O grande papel do Relator é o de
cooptar o pensamento coletivo na variedade de
suas formas. de sele clonar as melhores emendas.
É mais ou menos aquele estado de espírito dos
sensitivos, que têm que estar num estado tal que
não afirmem a própria personalidade, porque deixam de receber as mensagens espirituais. Assim,
o grande valor do Relator é coordenar, selecionar
o melhor, ser sensível, ouvir a todos, não perder
a serenidade diante de uma guerra de injustiças,
de injúrias e de calúnias.
E como ouvi, hoje, ao final do seu trabalho,
pelo menos nessa parte, ele não guardava mágoa
no coração. Essas são as figwas superiores, que
não têm espaço no coração para os sentimentos
de vingança.
Voltando ao ex-Governador Leonel Brízola, S.
Ex" também não foi justo com esta Casa, porque
procedeu como um estranho a ela. Mas S. ~
participou das últimas eleições, sabendo inclusive
que era para se fazer uma Constituição. S. f r
falou a todas as dasses terem seus representantes. Ora. se S. Ext- -realmente fosse um homem
tão vinculado àquelas suas idéias, e se elas encontram respaldo na maioria popular, por que não
trouxeram para aqui a maioria dos Constituintes?
Ele nos acusa a nós, do PMDB. SomoS do PMDB,
participamos da grande maioria, porque somos
do Partido maJoritário, mas nem todos os valores
do nosso Partido estão conosco. Aqui, cada um,
independentemente do Partido, se posicionou de
acordo com o seu pensamento.
V. EX' citou um ilustre Ministro que, parece-me,
deixou o Ministério, e uma das razões era essa:
divergia do Presidente da República.
Veja V. Ex· que a Nação brasileira se posicionou
pelos seus representantes. de acordo com aquilo
que lhe parece o melhor. E não creio que haja
nada meJhor para o País do que isso, sobretudo
agora que o Brasil está amadurecido. E ele ama._dureceu na injustiça, no sofrimento. Além do
mais, ele é urna: potência. Srs. Senadores, o Brasil
é um dos grandes países do mundo; a meu ver,
em potencial económico, ninguém se assemelha
a este País. ninguém se lhe equipara. Veja V. ~
que não sabemos mesmo a razão dessa propa·
!ada crise. Temos excesso de produção. Hoje há
informações de_Mato GrosSÇI_cle que há excessos,
que não se tem ond_e:_ çplocar a produção; os
annazéns não a comportam. Não temos guerra,
hecatombe, deserto, nem o:oisa alguma. Não pa~
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Como se trata de notícia malévola, gr~ita
e tendenciosa, que configura, clararriente,
nos termos da. legislação em vigpr, injúria
_e difamação à minha pessoa, encaminho a
V. s~; cópia dos "telexes" remetidos pelo Sr.
Presidente da üght,. em que esclarece a noticia originária do Jornal do Brasil, que o
jornalista Ruy Fabiano, irresponsavelmente,
utilíza para sua injúria e difamação.
Acrescento, sobre o fato, as seguintes informações:
1-O imóvel onde resido no Rio, na .Rua
Jackson de Figueiredo, 871 é admini$trado
pela empresa Artenova Filmes Ltda. Essa
empresa, de_ moto-próprio, constatando há
alguns anos, divergências nas contas de fornecimento de energia elétrica, entre a fase
de construção do prédio e de sua ocupação,
entrou em entendimentos com a Ught para
esclarecer o assunto, no que resultou, afinal,
a pedido da empresa, a retirada do relógio
marcador de consumo de energia, que fica
na parte externa do prédio, na rua, ao acesso
de quase qualquer pessoa, para verificação
dessas divergências nas contas mensais. O
assunto foi esclarecido, encerrado e resolvida
a pendência do caso.
2- Em nenhum momento envolvi-me
pessoalmente no caso, _que foi sempre trata~
do entre a empresa administradora e a Light
3- Não houve, portanto, como atesta o
presidente da Ught,. nos "telexes" anexos. em
qualquer momento. por parte do consumidor, nenhum ato voluntário ou involuntário
de sonegação de consumo de energia elétri~
ca no imóv!'!I em referênc_ia,
4 - Que, ainda segundo atesta a Light,
oficialmente, não consta nenhum_ inquérito
ou procedimento judicial contra os proprietários do imóvel, nem @alquer débitq contra
a administradora ou a mínha pessoa, como
consumidor de energia elétrica.
!) -Finalmente, não estaria a ocupar-me
de assunto tão claramente menor se a noticia
original, capciosa, injuriosa e malévola do
-Jofnal ~ BrasD não estivesse sendo utilizada por aqueles, que, sem me conhecerem,
gratuitamente, se utilizam de oportunidades
como essa, por motivos que escapam a minha compreensão, na tentativa de destorcer
_minha imagem e cpm_prometer-me com a
opinião pública.
Assim sendo, solicito a v. s~. formalmente,
nos termos da Lei de Imprensa, a publicação
desta, juntamente êom os "teJex_es" anexos,
com o mesmo destaque da nota do Sr. Ruy
Fabiano.''
Era o que eu tinha a dizer.

gamos a dívida externa e estamos aléu_deando

uma cis:e .sem. ç~u_sa _im_e4iªtç,.. _
N_a ~_alid_a~_._no fundo, a causa dessas angústias é o instante da Constituinte. A Constituinte
é- uma revolução dentro ·do Direito: Logo, il.ãó
há direitos adquiridos perante ela, e essa insegurança leVa intranqüilidade a todos. Também, às
y~s. pela insegurança do próprio Presidente da
República- muitas responsabilidades levam Sua
Excelência a tomar posições que nem sempre
são as mais firmes. Essas duas fontes de dúvida
levam a essa intranqüilidade nacional, mas apenas de superfície.
- Agora, digo de antemão que os trabalhadores,
as classes _humildes, as mais sofrídas, aquelas
que alimentam grandes esperanças, não estão
protestando, Protestam os grandes proprietários
de terras que, como disse aqui, não estão temendo apenas a possibnidade de perdê-las ou de que
essas terras deixem de ser privilégio de poucos
para serem instrumentos de trabalho. Eles não
temem perder a terra, temem perder a possibi·
!idade de explorar o seu semelhante através da
terra.
Os banqueiros, que são detentores do dinheiro
do País, inclusive para pressioná-lo e corrompê-lo,
temem; os industriais desqualificados temem,
porque aqueles mais qualificados, aqueles que
estão_ mais sintonizados com a modernidade
mundial, estão a favor de uma nova Constituinte
-Então, sr: Presidente,_depois dessa nova Constitulção, o _País será outro. E para que esse nosso
trabalho, inçJus_ive no que díz respeito à reforma
agrária, ao parlamentarismo, aos grandes temas
definidores de caminhos, para que esses temas
não_ se vohem contra nós como urna injúriafaço uma exortação a todos os Constituintes, para
$~ levantarem a favor da defesa dessa Carta que
está à altura do_ Congresso Nacional, que está
à altura do Senado, da Câmara e a Constituinte.
E digo, maiS uma vez, que ela estará à altura
das grandes esperanças nacionais. Ela, Sr. Presidente.~ pode não ser uma fonte da solução de
todos os nossOs problemas, porque não mudamos a realidade com leis, de imediato, mas nós
a minOramos. Ela não- será um instn.lmento_ de
manutenção dos privilégios. Muitos estão contra
a Constituição, Porque desejam que ela seja, não
uma carta de alforria, uma vestimenta da liberdade, mas um título de propriedade dos seus imorais
e ilegítimos interesses.
Era o que eu tinha a dizer neS1a tarde. (Muíto
beml)
O S_R- PRESIQENTE (Dirceu Carneiro) __,__
Coilcedo a palavra ao-nobre Senador Álvaro Pacheco.
O SR-ALVARO PACHECO (PFL-PL Pro-

nuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente,
SI'§._ S~nadores:
Solicito conste dos Anais da Casa um trabalho
nosso a respeito de notícia no jornal COJTeio Bra;dliEl:Me.. Que oasso a ler:
llm9 Sr.
Dr. Edilson Cid Vãrela
DD. Dir~tor Superintendente do "Correio
Braziliense"
Nesta
Senhor Superintendente:
O Correio Brazillense de 22-11-87, divulgou nota ã.ssiriada pelo -Sr. Ruy Fabiano,
com o título "O Senador e o Gato".
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Exce1entíssimo Senhor Senador Álvaro Pacheco
"Senado- Federal _
F_rgs_ça dos Três Poderes
CEP 70160- Brasília (DF)
P-464/87 -Urgente
Prezado Senhor:
Informamos a Vossa Excelência que esta e-m·presa enviou ontem, 18-11-87, através da Superintendência Regional Barra- Jacarepagua, carta cujo texto transcrevemos a seguir:
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o ingreSso, em 1986, de dois milhões de turistas no Brasil, gerando US$ 1,6 bilhão de dólares
Rua Jackson de -Figueiredo n~ 871 -Joatinga de receita, é uma demonstração insofismável do
CEP 22600 -Barra da Tijuca - RJ
trabalho desenvolvido_pela f;mbratur, e da capadPrezados Senhores:
dã9i iifn-preen~edora do seu dinâmico Presidente
Comu-nicamos que foníos contatados pelo- Sr. João Dória Junior.
EduãrdO Peracio (te1263-9418), da representação
Cumpre acentuar que a Embratur vem desendo Senado Federal no Rio de Janeiro, no sentido
volvendo suas atividades, no plano nacional, semde emitir uma declaração de que não há débito,
pre atenta às potencialidades turísticas das diver~
na Ught, referente ao fmóvel da rua Jackson de
sas regiões dO País, cada uma com as suas pecu·
Figueiredo n~ 871,
liaridades, sendo de se presumir que, a curto prazo
6 Brasil atingirá - em termos de conquista de
Informamos que, nesta data, não corista débito,
divisas rio inercado externo e de hospedagem
nesta concessionária, para o endereço acima
mencionado.
e movimentação de turistas - a situação dos
Esclarecemos, ainda, que informação de cará.
países que têm no turisrrio bem- plariejado e efi~
ter restrito a um consumidor, por norma e tradição
cientemente realizado,_ uma das fontes básicas
de melhoria das condições de vida dos respec~
desta concessionária, somente é dada ao próprio,
tivoS habitantes, como é o caso, especificamente,
razão por que estamos nos dirigindo a essa empresa.
--- de paises como a Espanha, a França, a Itália,
Atenciosamente- Wilson Passos AlbuquerPortugal, a Grécia, o México a Alemanha, o Japão
que, Superintendente Regional Barra - Jacaree outros mais.
paguá.
Simultaneamente com a expansão da redes de
Atenciosamente, TuiUo Romano Cordeiro de
hotéis, a diversificação e o continuo aprimoraMello, Presidente da Ught
mento das programações turísticas, o Presidente
da Embratur assevera que o lazer vai liderar as
17/Novembro/1987
exportações brasileiras, depois de ter sido, durante
Excelentissimo Senhor Senador Álvaro Pacheco
muitos anos, unf simples complemento.
Senado Federal -Brasília- DF
De fato, o turismo já ocupa um lugar de destaP-452/87
que como··atlvidade econõmica: a sua receita em
Informo a Vossa Excelência que a Ught enviou
divisas se aproxima dos US$ 2 bilhões no corrente
ao Jornal do Brasil carta a respeito da reportaano, prevendo-se que o número de visitantes esgem publicada domingo próximo passado, para
trangeiros poderá ser multiplicado para 8 milhões
a qual solidtamos sua atençao e _da qual destaco
noprazó de cinco anos, estimando-se, a obtenção
o seguinte parágrafo para seu esclarecimento:
de um saldo em divisas da ordem de US$ 4 bi"3. A indicação de nomes -de pessoas físicas e
lhões
em 1991, mesmo· na hipótese em que termijurídicas, na matéria publicada, é de exclusiva resnem os incentivos fiscais. Cerca de 500 mil novos
ponsabilidade do autor da reportagem.
empregos deverão ser criados em cinco anos.
A Ught não as apontou como direta ou indireAs dimensões continentais do Brasil, a par da
tamente envolvidas com fraudes. Tal como, aliás,
existência, na sua extensa orla atlântica, das mais
fol mencionado no artigo, a Ught, por motivos
belas praias do mundo, principalmente as do Nor~
éticos, não divulga e considera estritamente confideste ensolarado, são fatores positivos que preesdenciais quaisquer informações sobre os nomes
tabelecem condições favoráveis a uma expansão
de pessoas ou empresas envolvidas em casos
serh paralelo, dos programas de desenvolvimento
de fraudes, tenham ou não sido condenadas na
turístico.
-- -Justiça."
--- --- Exemplo concreto dessas excepcionais pers·
Atenciosamente - Tullio Romano Cordeiro
pectivas pode ser evidenciado através da atuação
de Mello, Presidente - Ught - SESA
da Embratur em Sergipe, que se destaca, no Nor~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) deste, pelas suas excelentes condições do ponto
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
de vista do aproveitamento das suas potenciaBaptista.
lidades turísticas.
Neste sentido, o Governador Antonio -Carlos Va~
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente., . ladares assinou no dia 18, do corrente mês, na
Erilbratur, convênio para utilização de 100 miSrs. Senadores:
lhões de cruzados do Fungetur em obras de imOs efeitos do turismo como um dos mais implantação de uma infra-estrutura turística em Ser~
portantes segmentos da economia brasileira, pogipe. O programa será desenvolvido pela Empredem ser avaliados pelas perspectivas- de investisa Sergipana de Turismo - Emsetur, que tem
mentos da ordem de US$ 2 bilhões de dólares
como presidente o_Jomalista Luiz Eduardo Costa.
nos próximos quatro anos, a serem basicamente
O Presidente da Embratur, João Dória Junior
aplicados na construção de hotéis e na realização
prometeu que dará todo o apoio ao plano de
de uma ampla variedade de programas turisticos.
desenvolvimento turístico do Governo Valadares,
Um ano e meio depois de ter assumido_ a Presicaracterizado pela sua concepção inovadora e indênda.daEmpresa Brasileira de Turismo Embradiscutível o_bjetividade.
tur, o Sr. João Dória JuDiar, com o apoio do
No conjunto dos empreendimentos a serem
Presidente José Samey- que instituiu 1987 corealizados, avulta o Projeto Boa Imagem commo "O Ano Nacional do Turismo"-, idealizou
preendendo ações visando melhoria em vários
e concretizau diversos programas, a partir de
pontos do Estãdo, entre elas o equipamento da
1986, tais_como o Passaporte Brasil, o Passapor~
orla marítima da Ataláia, em convênio com a Pretezinho, os Albergues da Juventude,_ Q P-tqgrama
feftura de Aracajú.
de Turismo para Deficientes;- o Clube Terceira
Serão construídos quiosques, calçadões, baIdade, o Programa de Pfanejamento de Férias,
nheiros, sãnftários, e assim por diante.
para mencionar os que obtiveram maior êxito.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1987

A Artenova Filmes Ltda
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Serão també'll realizadas obras nas principais
entradas do Est:~:do pela BR-1 01, em Propriá, Cristinápolis e Umbauba, visando também, dinamizar
nestes locais, feiras permanentes para a venda
de produtos Sf:rgipanos, tais como: artesanato,
hortigranjeiros, doces, bebidas, e outras iniciativas
de grande interesse turístico, tal como o projeto
para o turismo fluvial nos rios São Francisco e
Sergipe.
_
Além disso t:stá prevista a construção de um
hotel de 40 apa:1amentos em Simão Dias, iniciando-s.e, destarte~, no interior, a melhoria dos meios
de hospedagem.
São estas as razões pelas quais, finalizando,
desejo enaltecer o eficiente desempenho da ENSETUR, sob a Fresidênda de Luiz Eduardo Costa
e, ao meSino tempo íelicitar _o digno Presidente
da EMBRATUF, João Dória JÚnior, e o Govei~
nadar Antonio Carlos Valadares, pela execução
do mencionado ConvêniO que muito contribuirá
para o desenvolvimento econômico-social de Sergipe e o bem-estar de sua população. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneifO) ::..._
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrâr a
presente sessão, convocando uma sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às I O horas,
corri a-seguinte

ORDEM DO DIA
-1Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n? 42, de 1987 (n~ 187/83, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que au~oriza .a criação d_e: munidpios
no Território FEderal do Amapá, e dá outras providências, tendo
PARECERF~\VORÁvEL, prÓferido em Plenário.
-2~~

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu·
ção n~ 194, de 1987 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer
no 19, de 1987). que autoriza o GovE:mo dá Estado
de Rondônia a contratar gperação de crédito no
valor die Cz$ 78.021322,63 (setenta e oito milhões, vinte e_ um mil, trezentos e vinte e dois
cruzados e sessenta e três centavos).
-3~

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ção no 195, de _1 ~~7, que_ r~ifjca a Resolução
n9 38, de 1987,-que autorizOu a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito no valor de ez$
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentoS e doze
mil cruzados), tendo
PARECER Ft\VORÁVEL, profe-rido erTI Plerláriõ.

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 196, de 1987, que autofila o Governo do
Estado do Amam nas a contratar operação de cfédito no- valor_ c:orrespondente, em cruz.ados, a
465.000,00 ObrigáçõeS.do Tesouro Nacional-,
OTN, tendo
PARECER FtNORÁVEL, proferido em Plenário.
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ção n<:> 197, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de
Goiás, a contratar operação de créO.ito no valor
correspondente, em cruzados, a 60.000.00 Obrigações do Tescuro Naçional - OTN, tendo

Votação, em turno ún_i<::o_. do_ Projeto de Resolução n9 2"05, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de <:rédito
no valor correspondente, em cruzados, a 5.921,05
Obri_gaçôes do Tesouro Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votaçào, em tumo único, do Projeto de Resolução_n" 213, de 1987, qUe autoriza a Prefeitura
Municipal de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande
do Norte, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 4.903,67 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

-22-

-6Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 198, de 1987, que autoriza a Prefe{tura
Municipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso
do Sul. a_ contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 4.914,47 Obriga-.

ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo _
-PARECER FAVORÁVEL, PrOferido em Plenário.

-7Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 199, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso,
a contratar. operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.00Q.OO Obrigações
do Tesouro Nadon_ªI- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 200, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.393,07 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

-9Votação, em turno· Ún[co, do Projeto de Resolu·
ção n" 201, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pontal, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 31.551,91 Obrigações do
Tesouro Nacional-OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
-lOVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 202, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Batatais, Estado de São PauJo, _a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.183,16 Obrigações do
Tesouro Na_cional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
-H-

Votação, em tumo únic_p_,.__go_Projeto de Resolu~
ção n" 203, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contra.tar operação de crédito no valor cor·
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obriga~
ções do Tesouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário,
-12Votação, em turno linlco, do Projeto de ~solu
ção no 204, de 1987, que autoriza a Prefeltuia
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge~
rals, a contratar operação de crédito no valo~ -~r
respondente, em cruzados, a 255.141,12 Obrlgé!!*
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-14-

VotaçâO; em turno únicq;do Projeto de:_Resolu·
ção n° 206, de~ 1987, que autoriza__a Prefeitura
Municipal de sento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 1.282,33
~brigações do TesOuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL,. proferido em Plenário.

-15Votaç~o. em turnO úniCo, do Projeto de ResoluçãO-h? 207, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Munic;ipal de BraQàrlçã Paulista, -EStado- de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 207.869,00 Obrigações do Tescuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido e_m Plenário.

V:otação, em turno único, do Pr-oj~to de ReSofução no 214, de 1987,_ que autoriza a Prefeitura
Municipa1 de lndaiatuba, Estado de São Pauio,
a contratar operação de crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 202:.400,00 Obrigações
do Tesauro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAYORÁVEL, proferido em Plenário.

-23Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 "215, de 198_7, que autoriza a Prefeitura
Municipal de [tacoatiara, Estado do Amazonas,
a contratar operação de crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 79.936,93 ObrigaÇõeS
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-24-

-16Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 208, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Brotas,_ Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 93.984,96 Obrigaçpes do
lesouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votaç:ão, em turno úilico, do ProjetO de Resolução n9 216, de 1987. que autoriza a Prefeitura
Munlcipa1 de Itiquira, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.123,55 Obrigações do
Tescuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEl, proferido em Plenário.

-17-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução rt' 217, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jaciara, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspon·
dente, em cruzado_s, a 79.997,18 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_ no_ 209, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no v<;11or correspondente, em cruzados, a 5.555,73 Obrigações_
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PAAECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-25-

.::__26-

-18Votação, em turno únicO, do Projeto de Resoluw
ção ng 21 O, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Cajamar, Estado de São Pay_lo, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.917,29 Obrigações do
TeSõ1Jro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pf~mário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu·
ção n9 21.8, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jàrdim; ~stado do Mato Grosso (Jo
Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.500,00 Obrigações do T escuro Nacional -:: OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

-19Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 211, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.471,64 Obrigações do
Tesouro Naciona1- OTN, tendo
PARECER f'AVORÁVEL,. proferido em Plenário.

Votação, em turno" único, do Projeto de Resolu~
ção n9 219, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jardim, Estado do Mato Orosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor~
respondente, em cruz_ados, a 16.818,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário,

-20em turno único, do Projeto de Resolu·
ção it'-2:12, Oe 1987, que aUtoriza a Prefeitura
Munlc:ipal de Coronel Macedo, Estado de São
Paulo, a contratar operação 'de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 1297,39 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
yo~ção,

-27-

-28Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 220, de 1987,_ que autoriza a Prefeitura
Munldp~ de _Joaça~a, Estado de Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no va1or correspondente, em cru~ dos. a 9. 760,29 ObrigaÇões
do T escuro Nadonal - OTN, tendo
PARECER "FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-29-

-~7-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 221, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução _no 229, de 1987, qué,aútoriza a Pref~ra
Munícipal de Passo Eun,d6-,"Estado do Rio Grande
do Sul, a contrEJtar .operação de <;réd'rto no valor
correspondente, etÍ1 cruzados,·a 57.062,03 Obrigações do Tesouro_~~~ai- OTN, tendo
PARECER FAVO~L. proferido em Plenário.

Municipal de Lagarto, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspon-

dente, em cruzados, a 5.148,73
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Obrig~ções

do

Tescuro Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
-30Votação, em tumo único; do Projeto de Re~olu
ção n9 222, de 1987, que aUtoriza ·ó -Governo do
Estado do Amazonas a contratar operação de cré-

dito no valor correspondente, em cruzados,_ a
877.106,00 Obrig'açõeS do Tesouro NadonalOTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário.

ção nç 223, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de AnauriJândia, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 7.057,05
Obrigações do T escuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-32Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o<? 224, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a con~
tratar operação de crédito no valor ~orr~spon
dente, em cruzados, a 83.368,83 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL; proferido em Plenário.

-45--

-38-

-46-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ção·nç 230, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Patos, Estado da Paraiba, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 6.053,19 Obrigações do Tesouro Nadona! - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pienárlo.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ção nç 238, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipitl de Irani Estado de Santa Catarina, a
contratar operaç~o de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.080,83 Obrigações do
Tescuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-39-

-47.:_

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 231, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor corresponde.nte, em cruzadqs, a 10.556,03 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN. tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nç 239, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Munlcipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.625,26 Obrigações
do T eScuro Na dona!- OTN, tendo _
PARECtR FAVORÁVEL,, pr(_)ferido em Plenário.

-31Votação, em turno único, do Projeto_de_Resolu-

'

Votação;etnj:ymo úniêo, do Projeto de Resolução'h9 237,~de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jndiaroba, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor corre_spondente, em cruzados, a 2569,50 Obrigações do
Te-so.uro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAY6RÃVEL, proferido em Plenário

--C

-40-

Votação, é~ turno único, do Projeto de Resolução rt' 232, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,_ a cqntr5J.tar operação de crédito no va1or corN!spÕndente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

-33-

-41-

Votação, em turno únfco, do Projeto de Resolução rf' 225, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 58.539,25 Obrigações do
Tesouro Nadonal- OTN, tendo
PARECER FAYORÁVEL, proferido em Plenário,

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu·
ção nç 233, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no valor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 ObrigaR
ções do Tesouro Nadonal- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário,

-34-

-42-

Votação, em turno único •.do Prpjeto de ResÇJ!UVotação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ç.lo n1' 226, de 1987, que autoriza a Prefeitura
ção no 234, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pacatuba, Estado de Sergipe, a conMunicipal de Bragança Paulista Estado de São
tratar operação de crédito no valor C()rrt!spohPalito, a contratar operação de crédito no valor
dente, em cruzaâos,-a 16.180,88 Obdgaçôes do
correspondente, em cruzados, a 53.023,00 ObriT escuro Nacional- OTN, tendo
·- gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário.
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-35-

-43-

Votação, em turno único, do Projeto_de Resolução n9 227, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em_ cruzados, a
42.360,70 Obrigaçõ_es do Tesouro NaclonalOTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votaçáo, em tumo único, do Projeto de Resoluç.ao n"' 235, de 1987, que autoriza a PrefeJtura
Municipal de Cristinápolis, Estado de Sergipe, a
Jcontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.035,.30 Obrigações do
Tesouio Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-36-

-44-

Yotação, em turno único, do Projeto de Resolu·
ção no 228, de 1987, que autoriza o Go\1'emo do
Estado da Para.~ba, a contratar operação' de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
48.974,87 Obrigações do Tesouro Nacional OTN,tendo
·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

VotaçãO•. em tumo único, do Prqjeto de Resolução n"' 236, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, a
contratar operação de _crédito no valor correspondente, em cruzados, a 552,55 Obrigações doTescuro Nacional,~. OTN, tendo
_ PARECER FAYORÁVEL, proferido em Plenário,

-48Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 240, de 1987, que autoriza a Prefeítura
Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cn:IZados, a 149.513;92 Obrigações do
T escuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

,_:49Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 241, de 1987, que autoriza a Prefettura
de Moema, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor corresponçlente, em
cruzados, a 45.958,1 O Obrigações do T escuro
Nacional- OTN, tendo
PARECER fAVORÁVEL,, proferido em Plenário,
-50Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução 11' 242, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 36.259,19 Obrigações do Tesouro Naciona1- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-51Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 243, de 1987, que autorlza a Prefeitura
Munlcipal de São João Evangelista, Estado de
Minas Gerais, a contratar operaç~o de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 549,81
Obrigações do T escuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

-52Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção

n~

244, de 1987,

q~e

autoriza a Prefeitura

3190

Quarta-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) .

Municipal de São JOão do Piaví, Estado do Piauí,
a contratar operação de crédido

110

valor corres-

pondente, em cruzados, a 29.292,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tet1do
PARECER FAVORÁVEl,..., proferido em Plenário.

a contratar operação de crédito no valor corresgondente, em cruzados, a_ 10.725,40 Obrigações
TeSOuro Nacional - OTN, tendO

-ao

PARECER FAVORÁVEL proferido em Plenário.

-60-

-53-

Votação, em turno único, do Proj"eto de ResoluVotação, em turno único, do Pr1)jeto de Resolu~ _
ção n" 252, de 1987, que autoriza a Prefeitura
ç:ão n" 245, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória, Estad_o do Espírito Santo,
Municipal de São Paulo, a contratar operação de
a contratar· opeta!;ão de crédito no valor correscrédito no valor correspondente, em cruzados,
pondente, em cruzados, a 37.222,63 Obrigações
a 463.039,04 Obrigações-do Tesouro Nacional
do Tesouro Nacional-OTN, tendo
-OTN, tendo
PARECER FAVORÂVEL, profer:do em Plenário.
PAR.EC:f:R fAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-54-

-61-

Vot~ão,

em turno único, do Prpjeto de Resolu·
ção n" 246, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crédito no va1or

corre$~

pendente, em cruzados, a 465.039,04 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, ter.do
PARECER FAVORÁVEL, profendo em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 253, de 1987, que_ autoriza a Prefeitura
Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba,
a .contratar oper-ação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 461.000,00 Obrigaçóes
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL; prof~rido em Pleilário.

-55Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ç:ão no 247, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de 1:rédito no valor
correspondente, em cruzados, a 13.000,00 Obri~
gações do Tesouro NacioJJ<Jl -:- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-56Votação, em turno único, do Pr1:>jeto de Resolução no 248, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Solãnea, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito no v.1lor correspondente, em cruzados, a 15.090,54 Obrigações do
Tesouro Nacional- QTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-57Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç:ão n<1 249; de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de TeresOpOlis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52.881,82 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-58Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 250, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 108.058,81 Obrigações do Tesouro N_acional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-59Votação, em turno único, do 'Projeto de Resolução n" 251, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Munlcipal de Vitória, Estado do Espírito Santo,

-62Discussão, em -turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 216, de 1985 (n9 2.929/8;3, na Casa
de origem), que altera a redação da Lei n9 6.251_,
de 8_ de outubro de 1975, que "institui normas
geraís sobre desportos". (Dependendo da votação
do Requerimento no 179, de 1987, de adiamento
da discussão.)

-63Mensagem n9 328, de 1987 (n" 504/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
431.150,00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo da votação do Requerimento
n" 269, de 1987, de adiamento.)

-64Mensagem no 245, de 1987 (n9 421/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
-a Prefeitura Municipal de Aquidauana, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
7.133,60 Obrigações do T escuro Nacional OTN. (Dependendo de pàrecer.)

-65Mensagem rf 248, de 1987 (n{) 424/87, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ara caju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no vafor correspondente, em cruzados, a 289.111.53 Obrigações do TesOuro Nacional-:- OTN. (Dependendo
de parecer.)
-66Mensagem n~ 249, de 1987 (n°425/87, na origem), relativa à proposta pàra que seja autorizada
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a Prefeitura Municipal de Aracruz, Estado do Espírito_ Sªnto, a contratar operação"" de crédito no
vaio"r correspondente, em- c'rUiadOs, -a -26.921,13
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)_;

-67-Mensageffi no 259, de 1987 ín" 435/87, na ori~ _
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura M_uniclpal de Paranaíba, E$tado do
Mato Grosso do Sul, a <:ontratar operação de crédito no valor corre_spondente, em cruzac,ioS, a
65:240,00 Obrigações do Tgs_ouro Nacional -OTN. (Dependendo de parecer.)

-68Mensagem n" 262, de 1987 ( 438/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Patas·, Estado da Paraíba,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 5.946,81 Obrigaç6es_
do T escuro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer).
0

-69Mensagem no 263, de 1987 (n~ 439/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
_a Prefeitur~ Municipal de Piraju, Estado de São
Paulo, a contratar operação de_ crédito no valor
corr~S{:IOJi.dente, em cruzados, a 20203,00 Obrigações -do Te_sourb Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-70Mensagem no 265, de 1987 (n~ 441187, na origem), relativa à proposta para que sejã8utorizada
a Prefeitura Municipal de Piúma, Estado do Espí- "'
rito Santo, a contratar Operação de -crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 5.1 82,25
Obrigações do Tescuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-71_Mensagem n9 266, de 1987 (n°442/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Poá, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 38.541,21 Obrigações
do T escuro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
~72-

Mensagem n~ 284, de 1987 (n{) 460/87, na origem), relativa à proposta para que seja -autorizada
a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, a coiliratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
17.827,00 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

-73Mensagerri-no 284, de 1987 (n~ 460/87, na origérii); iéfativa ã proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Campo Maior, Estado
do Piauí, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 20.016,27 _Obrigações do Tesouro Nacional - OTJ't (Dependendo de parecer.)

Novembro de 1987
-74Mensagem n~ 200, de 1987 (n 9 466/87, na ori-

gem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de O:tiapetta, Estado do
Rio Grande do Su1, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 8373,88
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-75Mensagem n9 291, de-1987 (IT' 467/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de

Minas Gerais, a _contratar operação de crédito no
valor correspondente, em ~dos, a I 04.774,48
Obrigações do Tesouro NãC!onal- OTN. (Dependendo de parecer.}

-76Mensagem nQ 296, de 1987 (n9 472187, na origem) relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Cristinápolís, Estado de

Sergipe, a contratar operação de crédlto no valor
correspondente, em cruzados, a 6.681,64 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.)
,

-77.Mensagem n" 297, de 1987 (n" 473/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Cuité, Estado da Paraíba,
a contratar operação de crédito no valor _correspondente, em cruzados, a 66.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de
parecer.}

-78Mensagem n9 299, de 1987 (rt' 4t5/â7, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Duas Estradas, Estado
da Paraíba, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 9.041,61
Obrigações do T escuro Nacional -- OTN. (Dependendo de parecer.)

-79Mensagem n9 301, de 1987 (n9 477/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Aorianópolis, Estado
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito
no valor correspOndente, em cruzados. a
57.403.30 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.}
-80-

Mensagem n' 304, de 1987 (n' 480/87, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Içara, Estado de Santa
Catarina, a contratar operação de crédito no_valor
correspondente, em cruzados, a 13.576.22 Úbrigações do Tescuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)
-81Mensa9em n' 318, de 1987 (n" 494187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
160.19.5,50 Obrigações do Tesouro NacionaiOTN. (Dependendo de parecer.)

-52Mensagem rf.' 322, de 1987-(n<> 498/87, l-ta origem}, relativa à proposta para que seja autorizado

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)
o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul,
ã.- c6ntratãr-Operaçâo de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.018,85 Obrigações
do Tescuro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)

-83Mensagem n~ 330. de 1987 (n"' 506/87, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
-a- Prefeitura Municipal de Nova Aurora, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito no
vaJor correspondente, em cruzados, a 12.421,05
Obrigações do Tescuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-84Mensagem n9 33, de 1987 (n~> 509/87, na aOgem), relativa à proposta para que seja autorizada
a" Prefeitura Municipal de Sananduva, Estado do
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados. a 5244,.36
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-85Mensagem n~ 335, de 1987 (n9 511!87, na origem), relativa à proppsta para que seja autorizada
a Prefeitura MunicipaJ de Santa Helena, Estado
do Maranhão, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 29382,72
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-86Mensagem n' 338, de 1987 (n' 514187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São João EvangeUsta,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
créditO no valor correspondente, em cruzados,
a 1.681,05 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.}

-87Mensãgeln n9 341,-de 1987 (n9 517/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Sáo J_oão do Piauí, Esta·
do do Piauí, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 18.430,61
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De·
pendendo do parecer.)

-88.Mensagem n~ .342, de 1987 (no 518/87, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São João do Piauí, Esta~
do do Piatú, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 6247,17
Obrigações dO Tescuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)
-89Mensagem n9 .343, de 1987 (n~ 519/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste,
Estado de Santa Catarina, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 7_.690,® Obrigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.}

-90Mensagem n' 346, de 1981 (n' 522/87, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de
São PáuJO, a -Cónh-ãtar operação de crédito no
valor correspondente, em cruZados, a 377:S76. 75
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Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
-91Mensagem n9 352, de 1987 (n9 528/87, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeiturª- Municipal de Rio Brilhante, Estado
dO Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 4.600,00 Obrigações do Tescuro Na dona! OTN. (Dependendo de parecer.)
-92Mensagem n~ 353, de 1987 (n~ 529/87, na origem), relativa à_ proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante. Estado
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente. em cruzados,
a 6.203,01 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

-93Mensagem IT' 355, de 1987 (n"' 531/87, na cri·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
129.702,94 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)
-94Mensagem no 357, de 1987 (n9 533/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
10.336,41 Obrigações do Tesouro NacionaJ OTN. (Dependendo de parecer.)

-95Mensagem n9 358, de 1987 (n~ 534187, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 8264,66
Obrigações do Tescuro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-96Mensagem n9 364, de 1987 (n~ 540/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédit_o_ no valor correspondente, em cruzados, a
2.902,00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-97Mensagem n9 366, de 1987 (n<> 542/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Upanema, Estado do
Rio Grande do Norte, a contratai operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 19.762;63-0brigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)

-98Merlsagem n9 367, de 1987 (rt-' 543/87, na origem), relativa_ à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
va1or correspondente, em cruzados, a 14.576.93
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.}
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Novembro de 1987:

-seguições. Quero até registrar, com elogios, a noPresidente, nem aos políticos_ mas a toda
Nação."
ta equilíbrada, serena, tranqüila do Presidente da
República, submetendo-se à decisão _í;la_ Comjs~
Cons[dero pertinente este cQm.entário do jomasão de Sistematização, no que toca ao atual roan~
a PrefeitUra Municipal de Vitória, Estado do EspiUstaJaão Emílio Falcão, porque reflete sobre as
rita Santo, a contratar operação de. crédito no dato presidencial. lnfeli2:mente parece que os ter- distorções admin[strativas__9.o Governo que devem
valor corr.espondente, em cruzados,_ a 14.879,36 mos tão positiVos da nota não correspondem aos ser repudíadas em nome da conciliação e da tran~
fatos. Na pi'átié::ã, oo que está prevalecendo é a
Obrigações do TéSQl,l~O Nacional"'::":':' QTN. (De-sição democrática. Mas não é propriamente este
linha dura prodamada dias atrás pelo então portapendendo de parecer.)
o fulcro do meu pronunciamento.
VOl.Erota
.Neto.
Parece
que
os
constituintes
estão
-tOOO Sr. João Menezes - COncede-me V. Ex"
irremediavelmente divididos entre amigos e inimiMensagem nç 371, de 1987 (no 547/87, na ori~
~~ _at?arte?
_
gos do Presidente, córiforme seus votos favoráveis
gem), relativa à proposta para que seja autorizada ou não aos cinco anos de mandato que O PresiO
SR.
MAI'ISOETO
DE LAVOR _;Com
a Prefeitura Municipal de Amanha~ Estado do Ma- dente se autodecretou. Mas a última nota do Plamuita honra, nof)re Senador J.oão Me~ezes.
to Qrosso do Sul, a contratar operação de crédito
nalto demonstra que o -=Presidente se curVC>U à
no valor correspondente, em cruzados, a decísão soQerana da Assembléia Nacional Consti- O Sr. João Menezes -Eminente Senador
13.338,69 Obrigações _do Teso~ro NadomU- tuinte., E- istQ é_ muito positivo. O que não me Mansueto de Lavar, no preâmbulo do seu discurOTN. (Dependendo de parecer.)
"so V• .Ex:1 declarou urna nota que o Presidente
parece positivo é essa oncfa de n_oticias Sobre reta-101fez pública, comunicando que aceita - como
fíações do Governo F ed.era1 em razão de votos
tinha que ser - a decisão da comissão de Sistena Assembléia Nacional Consti_tui_nte.ln(~li2;mente
Mensagem nç '377, de 1987 (n" 553/87, na oritais notícias não são meras especulações, deml&. matizaÇão, que, corno n6s sabemos~ não é definigem), relativa à proposta para que seja autorizada
tiva, é, apenas, a decisão de uma comissão. Por
são do Sr. Inácio Mamana, presidente da COmisa Prefeitura Munkipal de Porto segurõ;- EStado
da Bahia, a contratar opetãção de crédito no valor . são de Ananciamento da Produção, teve nítida ciUtro lado, V. Ex"' faz restrições ao que o Presidente
correspondente,_em cruzados, a 200:067.92 Obri~
relação com o posicíonamento do senador José José Samey declarou de que iria governar com
Sew:; amigos, com aqueles que lhe mereçam inteigações do Tescuro Na_cional - OTN. (Depen; RiCha na Comissão de Sistematização, Jgualmenra confiança.
dendo de parecer.)
re·a~demissão do jornalista e radialista Raul Bru-102·ninT, CQritfã a COO?t!tuinte Sand~a Cavalc_anti que
OSR.MANSaETO DE LAVOR-Acho que
afíás, fez questão que fosse i-egistrado nos Anais
Mensagem n9 378, de 1987 (n~ 554/87, n~ Qr\~
Sua Excelência deveria govemar com o povo,
da
Coristituinte
"aquilo
que
considerou
não
apenas
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
com a _Nação.
a 'Prefeitura Munkipa) de Porto Seguro, Estado uma retaliação do Poder _Executivo, mas um ato
O Sr. João Menezes - Não vejo nenhum
de mesquinharia.
da Bahia, a contratar operação d_e crédito no valor
mal nisso, porque V. EX" é "o roto falando do
O Sr. João Menezes - Permita-me V. Ex" esfarrapado". Na Co!Jlissão çfe Sistematiz~ç_ão; o
correspondente, em cn,lZados, a 45.848,90 Obri~
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen~ um aparte?
PMDB, que é o Partido de V. ~. cometeu urna
dendo de parecer.)
O SR. MANSOETO Dll LAVOR - Nobre
das maiores injustiçaS: arrancou da mesma o emi-103senador João Menezes, darei o aparte a V. ~
nente Deputado Oswaldo Uma Filho, que fot MiMensagem n9 379, de 1987 (p.? 555/87, na cri~ daqui a pouco.
nistro e sendo uma das pessoas mais fepresengem), relativa à proposta para que seja autorizad,a
tantivas do Congresso, apenas por quê? Porq.Je
Antes
gostaria
de
ler
alguns
_tr~cho$
da
coluna
a Prefeitura Munidpal de Porto Seguro, Estado
s, ~ queria votar a favor dos cinco anos. O
emCnente GOvernador Waldir Pires, fneu 'amígo,
da Bahia, a contratar operação de c:r.édlto no vqlor política que é assinada p~lo jornalista João Emílio
correspondente, em cruzados, a 74.083,00 Obri~ Falcão, do Correio Brazlllense de hoje, cujas
veio também a Brasília exercer o seu dkeitp de
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen- conslderaçõeli jL~:Igo oportunas:
pressão sobre alguns representantes do E$tadci
dendo de parecer.)
da Bahia. Ora, eminente Senador, vê V. EX que,
''O Presidente da Repúbl~ca já começou
de um lado, V. Ex" não reclama nada e, de__ outro,
a demitir os amigos -ae seus inimigos, assim
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneir_Q)_:- Es.chamados os que, no último domingo, reduporque o senhor Presidente da República diz que
tá encerrada a sessão.
vai gOyemar com as pessoas em que tenha <:on~
ziram seu mandato. O processo é caracte_ristico deste GoVerno, ·do sistema- ditatoriidfial}ça _e que tenham capacidade. V. EX' acha ruim.
(Levanta-se a sessão f!J; 17 hora:; e 30 mi}7upresidencialista-e qa__ precária estrutura polí~
Então, vê V. Ex" que não há nada demais na ded:;itosJ
ração do Senl;tor Presidente da República. Eu,
tíca que corre-sponde, lógico, à nossa sode~
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
-~dade.
por exemplo, acho que Sua Excelência deveria
MANSUETO DE V. VOR NA SESSÃO DE
- e deve'.....,. $OVemãr corri" as-pessoas em que
O Governo tem o direito de escolher seus
18-11-87 E Q(JE, ENT11EGUE: A REV!sAO
!enha confiança e que e:$colha pessoas de capaci~
auxiliares, rnas deve fazê-lo procurando seleDO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTE'
dade, porque muita gente qUe está no governo
--- -danar os melhores em benefício ao bem
RIORMENTE. ~
e_ <3Lie nã:o foi escolhida por Sua Excelência tem
Público. tom o d_irelto de nomeá-los tem,
O SR. MANSOETO DE LAVOR (PMDB sido caUsadora das maiores dificuldades ern toem conseqüênda, o d_e demiti-los se deixados os setores, quer por atas ilídtoS,- (juer POr
PE)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~ o intervalo
rem de corresponder à confiança ou se incacorrupção ou atas irresponsáveiS. O Senhor Presientre o_s trabalhos da Comissão de Sistematiza~
pazes.
ção, encerrados ontem, e os trabalhos dO Plenário
O que náo pode o Governo. o Presidente dente da República vem mantendo essa gente
da Assembléia Nacional Constituinte, no meu enno governo~ Se V. Ex.' tivesse em s~u _gabine~é
da República, é considerar o cargo público
a1gum chefe que fosse contra y, Ex', tenho certeza
tender, deve ser aproveitado não simplesmente
como um belll particular que_ concede Ou
para des_ob_strYil:_ª- pauta normal das matérias em
de que não o aceitaria e o dispensaria. Isto, na
Dão. Os que_ estão sen_do demitidos n,ãç_ o
dernocrada, é uma questão de _respeito a_o direito
votação nas duas Casas do Congresso, nem só
seriam -se os seúS"protetores não tivessem
tambêrn para reajustes do Regimento da Assemde pensar de cada um. V.Ex" tem o direito de
___ votado pela deposição branca do Presidente
pensar e qualquer cidadão também o tem. Agora,
bléia Nadcma! ConStituinte.
da República. Está aconte<:_endo, po_ís, uma
Existem questões mais graves e urgen-tes rio
ninguém -ê obrigado a ter alguêm trabalhando
represália em que a administração pública
dentro de_ sua casa que não estela de acordo
País qqe precisam ~ ~· '·:'tadas em c~ráter priorié apenas o instrumento da vingança.
com o seu pensamento, com suas idéias. De matário. É _daro que náo n1e refiro ao c:omportaEsse_s servidores conti_nuariam nos seus
neria, eminente Senador~ que faço restrições prornento inconseqUente do Palácio do Planalto _decargos s~ os_ políticos que os in9icaram, os
fundas ao pronunciamento de V, ~ Ouvi e li
cretando represálias e retal'iaçQes_ aos' coristituinres-ponsáveis pela nomeação, tivessem votates que não obede<:eram sUas diretrizes na Comi_s:o pronunciamento do grande jornalista João Emído a favor do Pre$idente. A possibilidade, resao de Sistematização. Até crei.o:_que há-exi:lgefO
lio Falcão, que é um homem criado aqui no Con
conhecida, demOnstra a barganha coin o digresso e conheç_e tQ.das as- artimanhas desta casa,
na veiculação dessas notícias de r_epresálias e perM
nheiro público, que não pertence- nem ao

Mensagem n" 369; de 1987 (n~ 545/87, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
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e sei que faz uma retrospectiva panorâmica do

que vem acontecendo, mas não deixa de reco-

nhecer que as pessoas têm que trabalhar com
cidadãos capazes e que estejam afinados com
a sua direção. Não podemos admitir que alguém

vá trabalhar com pessoas que não atendam ao
seu comando e, também, com pessoas que não

sejam capazes. ficam aqui essas restrições ao
pronunciamento sempre brilhante de V. Ex•

OSR.MANSUETODELAVOR-Agradeço
a V. Ex', eminente Senador João Menezes. Concordo que uma equipe deva atuar com afinação
política e confiança mútua. Mas os critérios de

formação da equipe do Governo Samey não têm
sido esses. Não raro, o critério maior do interesse
público cede aos caprichos sectários e às mesqui-

nharias desgastantes.
No que se refere ao ilustre Constituinte Oswaldo
Uma filho, gostaria de lembrar a V. Ex• que a
informação que V. Ex" traz ao Plenário não corresponde à realidade.
Ele não renunciou à condição de membro da
Comissão de Sistematizaç~o por imposição do
Partido ou do Governador Miguel Arraes. Assim
aquí para não discordar da bancada do PMDB
de Pernambuco sobre a propalada intervenção
do Governador Miguel Arraes acho oportuno ler
a nota do seu Secretário de Imprensa repudiando
as informações distorcidas. Creio que isto será
suficiente para esclarecer a V. EX" sobre a posição
do Governador de Pernambuco.

O Sr. João Menezes - Estou esdarecido,
eminente Senador. Conheço muito o Governador
Miguel Arraes e sua capacidade. Não sei se foi
o Governador Miguel Arraes ou o PMDB que tirou
o Coristitúinte...
O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR - V. Ex<
está afirmando que forçaram o Constituinte Oswaldo Lima Filho a renunciar.

O Sr. João Menezes- ... Encontraram meios
de tirá-lo apenas porque S. EX' iria votar pelos

5 anos de mandato de Presidente. O que ninguém
pode ocultar, porque o fato existiu. E1e é público

e not6rio, e não venham falar em democracia
e contra atos que se possam praticar em defesa
de legítimos direitos.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Para esclarecer ao Plenário, passo a ler a nota do Governador Miguel Arraes:

"... Não fizemos nenhum tipo de pressão
e os pemambucanos sabem muito bem disso. Havia até posições divergentes da minha,
que sou presidencialista, mas sempre respeitei a opinião de Constituintes como Oswa1do
Uma e Egídio Ferreira Lima, que são parlamentaristas. Quem conhece o Pernambucono sabe que, se ele não for pelo convenci~
menta, por força é que não se submete."
Arraes explicou ainda que a única opinião
que emitiu à bancada do PMDB foi de que
ela deveria chegar unida à votação, ou seja,
de que os Constituintes pemambucanos votassem de acordo com a vontade da maio·
ria,"

É, portanto, uma posição bem diferente daquela do Governador Newton Cardoso, reladonada
com o Deputado Israel Pinheiro.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Nobres Senadores, eu dizia que é preciso ocu~
par o tempo intermediário entre o término dos
trabalhos da Comissão de Sistematização e os
trabalhos do Plenário, que a Nação toda espera,
com o -tratamento dos problemas cuja solução
se torna inadiável. Cheira à omissão, se nesse
· pértocfo,· nos ativermos somente à desobstrução
da pauta corriqueira, ou, no caso do Plenário da
CónstitU1i1le, aOs- retoques no Regimento Interno.
Quais são esses problemas de tratamento inadiávél? Sr. Presidente, Srs. Senadores, o primeiro deles
ê o arro-cho salarial que afeta crucialmente a gran~
de maioria de brasileiros, o PMDB, que é o Partido
poUtico majoritário, tem muito a ver com isso.
·-e:ãSfa ler o seu programa e relembrar os seus
compromissos. Mas, todos os partidos políticos
deveriam centrar atenção máxima na angustiante
situaçãO do trabalhador e do servidor público civil
e militar. Tal é a corrosão dos salários, venci~
mentes e soldos que todos os trabalhadores e
servidores estão jogados na vala comum do desespero ·e da impaciência. E não sel-á diffcil canalizar essa situação extrema a favor daqueles que
tramam contra a transição e a democracia. Essa
é uma questão básica que deve ser tratada com
urgência urgentíssima. O trabalhador brasileiro
vive uma fase negra, com o mais baixo, o mais
vil índice de poder aquisitivo. Não apenas o traba~
lhador de salário mínimo, para não falar dos que
vivem .à rii.argem da produção, mas também as
Pessoas que ontem pertenciam à classe média
e hoje es~.o se proletarizando. Essa mobilidade
social descendente gera frustrações e violência
e pode erodir os alicerces das instituições.
Náo se deve· també-m deixar "para depois da
Constituinte" questões como a inflação, o déficit
público e as dívidas interna e externa. O PMDB,
os Partidos democráticos e todos aqueles que
querem a transição pacífica para a democracia,
têm que se reunir e discutir esses problemas. Isso
não significa parar a Constituinte, mas viabilizar
e revigorar as instituições.

O Sr. Jamil Haddad -

Permite V. Ex!' um

aparte, nobre Senador?
O SR. MAI'ISOETO DE LAVOR- Tem V.

EJC' o aparte, Senador Jamil Haddad. Em seguida
ouvirei o Senador Virgílio Távora.

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Man~
sueto de Lavor, V. f:x!' coloca muito cristalinamente os problemas reais que existem neste momento no nosso País. Lemos hoje nos jamais,
o Conselho Monetário Nacional resolveu ditar normas para a conversão da dívida externa em capital
de risco. No momento em que esta Casa está
prestes a votar o projeto do soft, e retaliações
por parte do Embaixador americano são colocadas claramente na televisão - pois vi ontem à
noite- neste momento, não se sabe por que,
defendendo interesses provavelmente do Fundo
Monetário Internacional, o nosso País, mais uma
vez, se aviltando perante os credores intemaclo·
nais que já levaram tudo o que devíamos e mais
alguma coisa, quando, aqui neste Plenário, a Comissão de Sistematização aprovou o Projeto Paulo
Ramos para que houvesse uma votação pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte para
a não conversão da dívida em capital de risco,
na pessoa do Ministro da Fazenda, mancomu-
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nado com o Conselho Monetário Nacional, tomou
a deliberação de tratar da conversão dessa dívida.
Alêm do mais, nobre Senador, V. EX' fala no déficit
interno, com toda razão, porque quando empresas privadas, tão veementemente defendidas neste Plenário, encontram-se em situação difícil, falimentar, socializam a dívida, como outra decisão
do Conselho Monetário há quinze dias, dando à
Transbrasil50 bilhões de dólares...
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sem a
do Senado.

aprovaç~o

O Sr. Jamil Haddad- Sem a aprovação
do Senado, sem tomar conhecimento ...
O SR. MANSUETO DE LAVOR- E aprova
verbas de 1.000 OTN para municípios.

O Sr. Jamll Haddad - No entanto, somos
nós, Parlamentares, criticados porque estamos fazendo uma Constituição que representa avanços
em determinados capítulos. Campanhas orquestradas são colocadas contra a Asssembléia Nado·
naCConstituinte, e providências da parte do Governo para resolver a crise sódo-econômka extremamente grave não são tomadas, Apenas as propagandas de televisão veiculam: ''Governo social,
Governo Samey". Congratulo-me com V. Ex•
quando pronuncia, nesta Casa, este brilhante discurso.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Eu é que
agradeço a oportunidade de ouvir V. Ex" no seu
oportuno aparte. Ouço agora o Senador Virgílio
Távora, ilustre representante do Ceará.
O SR. PRESIDENlE (Jutahy Magalhães. Fazendo soar a campanhia.) - Solicito a V. Ex~,
Sr. Senador, que após o aparte do nobre Senador
Virgílio Távora conclua o seu pronunciamento,
porque o seu tempo já está ultrapassado em 7
minutos.
O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR- É o que
farei, Sr. Presidente. Tem o aparte o nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador
Mansueto de Lavor, o assunto tratado por V. Ex'
é pertinente, a:tualíssimo e deveria servir de refle~
xão aos demais Pares, aos quais fazemos um apelo para que pelo menos V. Ex~ ao invés de estarem
conversando. Hoje, na crise que o Brasil atravessa,
têm os homens de boa vontade, de bom senso,
de sentarem numa mesa, independente de filiações partidárias que tiverem, para trocarem idéias.
Muitas vezes homens bem intencionados praticam ações, medidas que se tivessem sido discutidas em foros comO o Senado da República, não
teriam sido tomadas. Fala a V. EX' o seu companheiro que há tempos e tempos chamou o seu
Partido, naquele tempo do auge da euforia, não
do Cruzado J, mas da vitória de Tancredo para
discutir os destinos da terra comum. Se os Srs.
acham que estava tudo errado em termos de ma·
téria econômico-financeira no passado, vamos
discutir nesta Casa, o centro apropriado de deba·
te, a atual conjuntura. A resposta que tivemos
foi o silêncio. Veio o Plano Cruzado, V. Ex~ não
estava aqui, mas compulsando os Anais do Senado vai ver não uma, duas, três, mas quatro vezes
nossas solicitações e nossos avfsos de que regras
..econômica:s nâo podiam ser resoMdas por decreto, seni o reequilíbrio dos preços relativos, o en-
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curtamento desse sem-fim de congelamento, a
Certificado de Registro; ainda existem _no Rio 4e
resolu_ção da dívida externa, naquele momento · Jiuieiro e São Paulo, os três grandes pontos. Perque ela foi absolutamente útil, absolutamente Proguntamos: vamos fazei' uma amostragem? ''E 5%
pícia. E qual foi a resposta? O silêncio. Veja agora
~ ~a.- boa amostragem?" Só aqui temos cinco
V. Ex" - terminando nosso aparte que gostaríamü processC>S, mas ainda não conseguimos pas-mos que tivesse sido _<;urto e já__.e~tá LJm_ po_uco
idéia é muito boa, mas se tivesse tido conversado
longo- ontem, na Comissão de-SiSteffiãtilàÇ:ão ~-com Outras pessoas- porque duas cabeças pen~
fomos um dos relatores auxili~r~s que dificulda~ muito ma!s do que uma - haveria Jogo
des tivemos para toma( palatável, digamos assim,
objeç-ão; teOrTcainente estâ certO, mas como vatomar ex.eqüível uma emenda que sabemos que
mos fazer isso na prática? O rela"tor,- com !Jffi8
o cidadão colocou acolá com a__ melhor das boasdificuldade colossal - sabe V. Ex- como essas
vontades. Mas V. Ex", depois, para nós não nos
paixões dominain esses ambientes - cons~uiu
alongarmos, consulte o seu_ colega Ronan Tito,
tirar a parte Tritetrhediária, relativ~ à proibição da
que é uns dos envolvidos no atrair de que vamos
negoda_ç-ão de dívida. Fiçou uma carga para o
falar, e verificará que utn_;, coisa é a teorici Ou-tra
Cõhfftess~ qüe ele l)â~ vai poder executai- ho praa prátka. A emenda queria, mais ou meno_s, que
zo dado, mãs pelo menos não.fic"aram essas restrinum prazo ''X'', de um ano, fizesse o Congresso __çõés absurd<J~ fruto da incidêQcia-, para não_dizer
Nacional uma averiguação completa, uma aud.itao nome mais feio, de quem a produziu. V. Exgem sobre toda a díyida externa de trinta_ ;:mos
tem- toda ra_~o; vamos levar a sério a discussão
a esta parte e, naturalmente, com os adminícu_!os
des.ses_ problemas- e o foro especial de debates
das penalidades a quem em falta for pegado, o
para Isso é o Senado Federal. Parabéns.
que nesse ponto é o normaL N..é agora tudo bem.
Enquanto essa tarefa _não se realizasse, o governo
O SR. MÀI'ISUETO DE LAVOR - Muito
brasileiro estava proibido terminantemente a paobrigado, Senador Virgílio Távora. Honra-me_ verigar juros, principal da dívida, entrar em entendi- ficar que os pontos básicos do meu pronunciamento com_ qualquer entidade credora intemamento coincid~m com o s~u p~nsamentc?_.
donal.lsto na Constituição! Sabe V. Ex- que existe,
Erll cOnclusão, Sr. Pl-esidente, gostaria de frisar
nesta Casa, uma Comissão de Averiguação sobre
a Dívida Ext~rna e que o Senador Ronan Tito aoS h6bre5- Pares que é fundarrlental, ne·ste-moe nós não somos preguiçosos - podemos ter nlentO. um entendimento em aJto nível com o
outros defeitos mas não_ este - trabalhamos já Presidente José Samey. Não iOteressa absolutahá quatro meses. Quando chegarmos à parte ob- inertte:"-ao País a confrontação entre o Poder ~e
jetiva, material e palpável, examinar contrato por cufivó ·e o Poder Legislativo, entre Poder Executivo
contrt:tto, se houve ou não seriedade .em seu_ çon- e a Asseffibléia Nacional ConstitUinte. Mas eu detratamento. Só no prédio do Banc:o Ceiltral: de - fendo um enteildimentO mUito distante desse joBrasilia, fomos levados a uma sala- nos porões __9o rasteiro de barganhaS, de nomeações de amido estabelecimento- onde existem 100 mil CR. -Q-os, de retaliações e do fisiologismo sem-vergo-

e

Novembro de 1987

nha. O entendimento se fará com o fito de_ preservar e consolidar o processo de_ redemocratização e com vistas à solução in~diável4e p_roblemas gravíssimos que afligem todo o povo, neste
momento. Entre esses problemas, destaco: _o arrocho salarial, o baixo poder aquisitivo, as greves
generalizadas, incluSive no Distrito Federal, o déficit público, a __Olvida jntema, a d~sativação dos
setores produtivos em ·ravór da especulação finance&a, ;;dneficãcia dOs planoS de combate à inflaçãO e a divida externa. Então; se temos que enfrentar questões tão prementes e Urgentes, não podemos descambar para a mesquinharia do ''tira,
não tira", ..noirieia, não nomeia". Que fique livre
e desimpedido o Presidente para administrar com
as peSsoàS da sua escolha. Ele só não é livre
para deixar o País nesse at_olei(o~ Ai sim. o PMDB
deve co_brar caro o sel.fapoio e as forças politicas
em geral manifestar a sua insatisfação.
Termino fazendo um apelo às Lideranças de
todos os Partidos, ao Presidente do Senado, ao
Presidente a·a A55embléia Nacional Constituinte
para que busquem ·um entendimento com o Presidente José Samey: visando o equacionamento
desse graves problemas nacionais. Esse é o entendimento que queremos. Esse é o apelo que
damos ao Presidente José Samey ·agora que o
seu mandato está praticamente definido. Sem
vantagens pessóâis ou partidárias; eSSe- entendimento é, acima de tudo, um gesto civilizado dos
que acreditam no sucesso da transição com as
d!Jas_ e_~pas que_ ainda lhe restam: Promulgação
.da Nova Carta Constitucional e eleições diretas
para Presidente da Repúblíca no dia 15 _de nOvem. hro de 1988.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado. (f'1uito bem!)

República Federativa do Brasil
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DIARIO

SEÇÃO II
QUINTA-FEIRA. 26 DE NOVEMBRO DE 1987

ANO XLII

BRASiuA-DF

.-----CONGRESSO NACIONAL-------..
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu,~ Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISlATWO 1'1• 9, DE 1987

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Dominicana, assinado
em São Domingos, a 8 de fevereiro de 1985.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Téciiica, Científica e Tecnológica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Dominicana, assinado em São Domingos, a 8 de
fevereiro de 1985.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar
implementação deste Acordo, bem como aqueles que se~destinem a estabelecer ajustes operaCionais complementares.
Art. 2• Este Decreto Lesgislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

ACORDO DE COOPERAÇÁ.O TÉCl'IICA,
CIENTiFICA E TECNOLÓGICA ENIRE
O GOVERI'!O DA REPÓBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERI'!O DA REPÓBUCA DOMil'IICANA
O Governo da Repóblica Federativa do Brasil

e
O Governo da República Dominicana,

doravante designados Partes Contratantes,
de seus objetivos comuns de desenvolvimento econômico e social e de elevação da

A luz

qualidade de vida de seus povos,
Considerando que a cooperciÇao cietifica, técni-

ca e tecnológica entre os dois países e que a
aplicação dos seus resultados aos processos de
produção contribuirão para os mútuos esforços
em prol da consecução de seus objetivos comuns,
e
Desejosos de desenvoJver a referida coopera'áo,

Acordam em que:

órgãos governamentais brasileiros e dominicanos, ou entre entidades nacionais privadas, designadas por cada Parte Contrastante, com vistas
à implementação deste Acordo em áreas prioritárias específicas.

'tre

ARTIGO!

1. As partes Constrantes determinarão periodicamente as áreas em que esforços de cooperação ~ou de pesquisa conjunta em desenvolvimento de setores específicos cientfficos, técnicos e tecnológicos sàô de maior interesse comwn
e os mais conducentes à consecução dos objetivos deste Acordo. As Partes Contratantes estabelecerão prioridades para tal fim.
2. As Partes Contratantes promoverão atividades cfentíficas, térrriíC::as tecnológicas conjuntas ou coordenadas, nas áreas prioritárias estabelecidas nos termos do parágrafo 1, e colaborarão
para a imediata aplicação dos resuitados.alcançados.

e

ARTIGOU

1. Ajustes operacionais complementares, !'lo

âmbito deste Acordo, poderão ser condufdos en-

2. Os Ajustes operacionais cÕmplementares
celebrados por diferentes órgãos e entidades sob
a égide deste Acordo entrarão em vigor mediante
instrumentos diplomáticos.
3. Os Ajustes operacionais complementares
a que faz referência o parágrafo 1 especificarão
fontes financeiras e mecanismos operaclonais, de
conformidade com os objetivos específicos e as
características dos órgãos ou entidades envolvidos, e es~elecerão os prOcedimentos concernentes aos relatórios das a.tividades decorrentes,
' a serem sub.metidos à Comissão Mista estabelecida nos termos do Artigo VL
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
.

EXPEDlENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor--Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senàdo Federal

ASSINATURAS

'Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS OE BASTOS

ÇJíretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Ditetor Adjunto

Semestral .................................................. Cz$ 264,00
Despesa dpostagem ............... : ............. _...... Cz$ 66,00
(Via Terrestre)
330 00
TOTAL

Exemplar Avulso ... ·~........................ .. . .• ... . .. Cz$

•

2,00

Tiragem: 2.200.exemplares.

em datas acordadas por canais diplomáticos,
ARTIGO III
quando fqr julgado conveniente por ambas as
Afunde implementar os propósitos deste Acor; - Partes Contratantes, à luz da implementação deste'
do, as Partes Contratantes concordam em: ·
Acordo e das atividades. reaJizadas sob a égide
a) convocar reuniões para o debate e inter- - dos aj~tes operacionais 'compleitieniare~; que'
câmbio de informações;
faz referência o Artigo II.
b) intercambíar prOfessofeS, cientistas. pesqui·
2. A COmisSão Mista será o foro aprOpriado ·
sadores, peritos e téCniCOs (doravante designados
- para:
especialistas);
c) proceder à troca direta de informação nos
a) revisão perl6dica das áreas prioritárias mencampos relevantes;
donadas no Artigo 1:
d) proceder à implementação conjunta ou
b) formulação de programas de atividades bi
coordenada de programas e/ou projetes de pesou plurianuais;
quisa científica, de desenvolvimento técnico e tecc) exanie da implementação deSte ACordo e
nológico, para a adaptação adequada de técnicas
de ajustes operaciohais complementares, _ce~
e tecnologias a condições relevantes específicas,
brados em conformidade com o disposto no Artie para a aplicação dos resultados a processos
gO fi;_
-de produção; e
d) aPreseOtaçãO de recórhe11dações a· amb_as
e) proceder a outras formas de cooperação
as Partes Coitti'atanfes no (Jue dii respeito à impleexigidas pelas circunstâncias e sobre as quais se
mentação deste Acordo, lmcluindo os programas
haja acordado.
iniciados diretamente sob a sua égide, ou sob
a de ajustes operacionais complementares.
ARTIGON
3. A Comissão Mista será mantid;:t informada
1. O intercâmbio de informação científica,
do andamento de projetas e programas e~e
técnica e tecnológica realizar-se-á entre as Partes
leddos por ajustes-operacionais complementares.
Contratantes ou por intermédio dos órgãos designados por cada uma das Partes.
4. A Comissão Mista poderá estabelecer gru2. A Parte Contratante, ou o órgão desi9"nado,
pos de trabalho especiais, que poderão reunir-se
que suprir informação dessa natureza poderá, se
simu1taneamente com as sessões da ComisSão
considerar conveniente, solidtar a outra Parte ou
Mista, ou durante os períodos entre as referidas
órgão que restrinja a difusão de tal informação
sessões, com vistas a examinar os relatórios sobre
junto a terceiras partes. Sempre que a divulgação
o progresso das atividades mencionadas no paráde informação for considerada possível ou acongrafo 3 e a revisar a implementação da aspectos
selhável, ambas as Partes Contratantes deverão
específicos deste Acordo ou dos ajustes operacioacordar quanto às condições e o escopo dessa
nais complementares ao mesmo.
divulgação.
5. Os contatos, no âmbito deste Acordo, entre
as Partes Contratantes, efetuados durante os interARTIGO V
valos das sessões da Comissão Mista e reuniões
1. A Parte Coil.fratante que receber especia· dos grupos de trabalho, serão realizados por interlistas da outra Parte proverá o pessoal adequado
médio de canais diplomáticos. ou de órgãos ou
necessário à eficiente implementação da atividaentidades designados por cada uma das Partes.
de, projeto ou programa relevantes.
2. O especialista visitante e o pessoal do país
ARTIGO VIl
recipiente intercambiarão não apenas toda a inforO
financiamento
das várias modalidades de
mação técnica relativa aos métodos e práticas
cooperação científica, técnica e tecnológica prea serem empregados na implementação de distintos projetas e programas, mas também os princí~ vistas neste Acordo, bem como os termos e_ condições de diárias, ajudas de custo, gastos de viagem,
pios e teorias cientificas releventes subJacentes.
asSistência méaica e outras vantagens a serem
ARTIGO VI
asseguradas aos especialistas mencionados no
Artigo DI, "b", serão estabelecidos nos ajustes ope1. As Partes Contratantes decidem estabele~
racionais complementares a que faz referência
cer uma Comissão Mista, que se reunirá alternao Artigo n.
damente no Brasil e na República Dominicana,

a

ARTIGOVID

Cada Parte Contratante -concederá aos especi;;:
listas desígnados para exercer suas funções n.
território da outra Parte, em decorrência dos ajus
tes complementares previstos no Artigo II, be1•
como aos membros de sua família imediata:
'a) ·vistci õffcial grátis, válido pelo prazo da Sl_,,
_ missão no país receptor;
b) tsel}ção .de impostos e demais gravarr:.::para a importação de o_bjetos.d.e uso domésti.;;•
e pessoal, destinados à primeira instalação, deS<~
que o. ·prazo ·de permanência no país recepte
seja superior a um ano;
c) idêntica isenção quando da reexpotação de
-referidOs bens;
d) insE:ção de impostos quanto a .salários ,
vencimentos a eles pagos pela instituição rem~
tente. No caso de remunerações e diárias pag~
peJa instituição recipiente será aplicada a legisl~
ção do país receptor, observados os Acordos c!_.
bitributação eventualmente firmados entre as Piu
tes.
ARTIGO IX

Ambas as Partes Constratantes isentarão de te
das as taxas e impostos. tanto as importaçõE
como as exportações de um país a outro no tocar
te a bens, equipamentos e materiais nece~r:ic
à implementação deste Acordo e dos ajustes oç.racionais complemenatares ao_mesmo. T;;;1
bens, equipamentos e materiais serão reexpv1
tados à Parte que os enviar, por ocasião do tém•
no dos projetas_ e programas aos quais se desth"1ram, a não ser quando os bens, equipamentc
e materiais (Qrem doados à Partes recipiente.
ARTIGQX

A seleção de especialistas será feita pela Part
Contre)tante cedente e deverá ser aprovada P'='~
Parte Contratante recipiente.
ARTIGO XI

1. As Partes Contratantes, por mútuo canse,
timentO, -poderão buscar o financiamento e ~ p.:.
ticipação de organizações intetnadonais ou G
outros países interessados em atividades, proje-te
e programas decorrentes do presente Acordo.
2: As Partes Contratantes, por mútou conse1
timento, poderão cooperar, diretamente ou P'
intermédlo de órgãos por elas d_esignados, ~~
terc.eiros países que solicitem a sua coopera~ã.-
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ARTIGO XII
Este Acordo será implementado em conformidade com a legislação e as práticas administrativas de cada uma das Partes Contratantes.
ARTIGOXIU
1. Cada Parte Contrante notificará a outra da
plena satisfação- dos requisitos exigidos em sua
legislação nacional para a aprovação do presente
Acordo, o qual entrará em vigor na data da segunda notificação.

2.·- · O presente AC:ófâõVigorafá por õm período
de cinco anos, sendo automaticamente renovável
por períodos iguais e sucessivos.
3. O preseilte Acordo poderá ser denunciado
por qualquer das Partes Contratantes mediantes
nota diplomática. O término do Acordo ocorrerá
após seis meses a contar da data de recebimento
da nota de denúncia.
4. .fi. den(mcia do presente Acordo não_afetará

o andamento e _a

~onse~cução
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(Seção ll)

dos ajustes opera-

danais complementares firmados entre órgãos
e/ou entidad_e~ nos_ termos do Artigo II.

_Em testemunho do que, os signatários, devida~
mente autorizãdos por seus respectivos Governos,
assinam o presente_Acordo.
feito,em S. Domingos, aos 8 dias do mês_ de
fevereiro de 1985_, _em dois originais nos iáiomàs
português e ~sp_anhol,_ sendo amb.os _os textos
igualmente autênticos.
Pelo Governo da Repóblica
Federativa do Brasil: Saraiva Guerrclro
Pelo Governo_ da República
Dominicana:José Augusto Vega lmbert.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do·art. 44, item I, da Constituição, e eu, Humberto·
Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
···
· ·
DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1987

Aprova o texto do Acordo Intemacional relativo ao Serviço de Radiodifusão em Ondas
Médias, flnnado pelo Brasll em 19 de dezembro de 1981, por ocasião da Conferência Administrativa Regional de Radiodifusão em Ondas Médias (Região 2) realizada no Rio de JaneiroAr!. 1' É aprovado o texto do Acordo Internacional relativo ao Serviço de Radiodifusão em Ondas Médias,
firmado pelo Brasil em 19 de dezembro de 1981, por ocasião da Conferência Administrativa Regional de Radiodifusão
em Ondas Médias (Região 2), realizada no Rio de Janeiro.
_
: _. .
Art. 2• O Governo brasileiro, na execução do Acordo previsto no artigo·anterior, deverá: observar o Protocolo
Final, as Resoluções de n" 1 a 6, bem como as Recomendações de n" 1 a 3, aprovàdas pela Conferê-ncia Administrativa
Regional de Radiodifusão, realizada no Rio de Janeiro.
·
·
Art. 3• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data _de sua publicação.
Senado Federal, 25 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
PROTOCOLO FINAL •
AO
ACORDO REGIONAL SOBRE
O SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
EM ONDAS MÉDIAS I'IA REGIÃO 2

Ao assinarem o Acordo Regional sobre o servi-

ço de radiodifusão em ondas médias na Região
2, os delegados que subscreve-m tomam nota das
seguintes declarações que formam parte os Atas
Fmais da Conferência Administrativa Regional de
Radiodifusão em Ondas Médias {Região 2), Rio
de Janeiro, 1981:
Das Bahamas:
A Delegação das Bahamas reserva o direito
de seu Governo tomar as medidas que considere
necessárias para salvaguardar seus interesses em
caso de inobservância por parte de um Membro
das disposições estipuladas no Acordo Regional
relativo à utilização pelo serviço de radiodifusão
de freqU~ncias compreendidas na faixa 535 1.605 KHz na Região 2, ou de seus Anexos ou
Protocolo (s), assim como no caso em que as
reservas de outros países comprometem os serviços de radiodifusão das Bahamas.
-N•2Da República Argentina:
A. A República Argentina no exercício de seu
direito de soberania sobre as Dhas ~alvin_~~· IJ~s

5. POr outra parte, a iücitude da ocupação das
Geogias do Sul, Ilhas Sahdwich do Sul é da AntárIlhas Malvinas, Georgias do Sul e Sandwich do
tida Argentina, que se encontram localizadas entre
Sul, por parte do Reino Unido, tem sido reconheos 259 e os 749 de ·longitude Oeste de Greenwich
-·dda pelas Nações Unidas, a qual, pelas Resolue ao Sul dos 609 de latitude Sul, declara que:
.ções 2065 (XX),3160. (XXVIll) e 3149 de sua As1. Seu GoVerno nãO· re-conhece as consigna. sembléia Geral, tem urgido em acelerar as negoções de freqüências que outras administrações
. dações entre ambos os Govemos corn o fm1 de
possam efetuar, qualquer que seja sua faixa e
pôr término à situação colonial.
serviço, nos territórios mencionados.
B. A Delegação argentina reserva ao seu Go2. Que esta declaração deve ser apllcada esverno o direito de adotar as medidas que estime
pecialmente na faixa compreendida entre 535
necessárias para assegurar e proteger seus serviKHz e 1.605 KHz, atribuida ao serviço de radiodi- - ços_ de radiodifusão, -se seus interesses vierem
fusão conforme o artigo 5 do Regulamento de , $1-S ser afetados pelas decisões da presente ConfeRadiocomunicações e que sao-objet.o de planejarência, particularmente no caso em que um Memmento nesta Conferência Administrativa Regional
bro Contratante notifique uma consignação que
de Radiod~usão.
supere os valores de interferência emergentes da
3. Assim, também, a Delegação Argentina reaplicação das normas técnicas do Acordo Regiaserva ao seu Governo o direito de aplicar as medi- -na! sobre_ o serviço de radiodifúsão em ondas
das Que considere convenientes para assegurar
médias na Região 2:
o desenvolvimento satisfatório de seus serviços
C. A Delegação argentina faz reserVa, da mesde radiodifusão nos territórios mencionados, se
ma forma, em nome de seu Governo, ao direito
os interesses_ de seu país vierem a ser afetados
de adotar as medidas que considere pertinentes
pelas decisões da presente Conferência.
para assegurar a prestação de seus serviços de
radiodifusão, nos casos em que, como canse~
4. Os referidoS territórios das Ilhas Malvinas,
qüência
de reservas aos- Ates Finais formuladas
Ilhas GeorgiéiS do Sul eSandwich do Sul, subordipor outro~ países, se ocasione prejuízo ou se resnados jurisd.icionalmente ao T errltórto Na dona!
trinja a satisfatória Prestação dos mesmos. - ·
de Terra do Fogo, Antártida e Ilhas do AnMrtico
Sul, têm sido submetidos pela força à ocupação
• Nota cU! Secretaria·Ceral: Os textos do Protocolo fi~al, estãCI
do Reino UnidO da Grã-Bretanha e lrlanda do Noragn.lpados por·ordem cronológica de seu depósito. No lndice
te, situação ilícita que não tem sido jamais aceita
estão classlfi.:ados segundo a ordem alfabética dos nomes
pela República Argentina.
do:s pa!ses.
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Do Chile:
A Deleg<Íção da República do Chile, conside.:

rando que seu país exerce dii'eitos soberanos ser
bre o território antártico ·compreendiâo entre os

meridianoS 53? e 909-de longitude Oeste, estabelecidos no Decreto Supremo h" 1.747, de 6 de
novembro de 1940, declara que não reconhece
as consignações de freqüêndas que se realizem
em nome de outro ou outros Estados dentro do
referido tefrítório antártlco. A República do Chile

se reserva o direitO de fazer UsO das -freqliéilcias
radioelétricas· que- chegarem a ser consignadas

nos termos acima assinados.

-N•4Das Baharnas e Caiiadá:

Ao finnar os Atas Finais, Canadá e Bahamas,
partes do Acordo Regional sobre Radiodifusão
na América do Norte e participantes da Conferênc(a .Administra_tiva Regiqnal de Radiodifu_são
er:n ondas médias (Região 2), c::onvocada no Rio
de Janeiro (Brasil), de .s:.onfçqnjdade com as di~
pqsiç_ões c;la Convenção Jnternacto.nal .de Telecomunicações (Málaga ~-Torr.emolinos, 1973), manife.stam seu fiÍTTle prç>p6sito de aprOvar o Acordo
Regional adotado na presente Conferência e de
tomar medidas imediatas para dentincíar o Acor-do Regional sobre Racliodlfusão na América do
Norte, em conformidade com o procedimento
de notificação estipulado no Artigo 1,3 deste ú1timo
Acordo.
. Como depositário do _Acordo Regional sobre
Radia,difusão na América dct Norte, o Governo
do Canadá infomiará imedjatamente aos demais
Gov~os partes __de tal _Ac_ordo e ao Secretário-:
Geral da União Internacional de TeleComunica~
ções as notificações que receba conforme o parágrafo que antecede.

-N's.....:.
Da República da Colômbia:
A Delegação da República da Colômbia se r~
s.erva o direito, em nome do seu Governo, de
tomar todas as medidas .que considere nece:s-.
sárias para salvaguan;iar seus interesses em _caso_
de que algum país não cumpra com os termos
do Acordo Regional sobre o serviço de radiQdi~
fusão_ em OJ;Jdas méc!ias _na _Região 2, produto
desta Conferência-, assim como--em Caso de que
:3s reservas de outros países pretendam comprometer estes serviços de radiodifusão dentro dos
territórios sobre os quais a República da Colômbia
exerce plena soberania.
-N•6~

Da Nicarágua:
_.
A Delegação nicaraguense, ao firmar os Ates
Finais da Segunda Reunião da Conferência Administrativa Regional de RadiodifuSão em ondas médias (Região 2), Rio de Janeiro, 1981, deixa expressa certeza que:
__
Não aceita a definição do Documento 150, mediante o qual a Delegação da Colômbia participou
suas pretensões de soberania sobre as llhas de
San Andrés e Providência, ao solicitar em forma
expressa sua consideração na zona de rufdo 2
e, portanto, se reserva o direito de adotar as medidas que sejam pertinentes.
Amparado em declaração emitida por nossa
Junta de Governos de Reconstrução Nacional no
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Decreto nQ 324, de 4 de fevereiro de 1980,- a qual
as~_me a responsabilidade de rec~p_erar, manter,
e defender a soberania nacional e a integridade
de nossa pátria -Direito incontestável das naçõéS livres.
~o_r circUnstâncias históric.3.5 que viveu nosso
povo; írripediu-se uma verdadeira defesa de nossa
integridade nacional, de nossas águas jurisdicionars;-de nossa plataforma continental, e a ausência_ de soberania_ se manifestou- na linPosição a
nossa pátria de tratados absolutamente lesivos
para o país.TaiS fóram O tratado Chámorro Br)'an,
de 5 de agosto de 1914, e o tratado Barcenasl'!teneses--EigU~rra-, cUja assinatura fo"i imposta à
_____!:!icarág1.:1a em 1928, ra:tificándo-a no ano de 1930.
Amb9s os atas fOrarri levados a cabo sob a total
o~upação polítiCa iriifitar da Nicarágua por parte
dos Estados Unidos da América.
Em cc;ms~qüêpcia,_ o tratado Barcenas-Mei1eses-Ezguerra, além de ser lesivo à NicarágUa, inlplica a oçupação de uma grande parte de nosso
território insular, como são as ilhas de San Andrés,
providências e os rOchedos "circundantes.
MuitO teffipõ já se tranScorreU deSde-o tr8tadc;
Ba:rcenas-Meneses-Ezguerra, porém o fato é que
até 19 de julho -de 1979, a Nicarágua não havia
recobrado sua soberania nacional, tendo sido impossfvel em tempos anteriores o triunfo de nosso
povo proceder à defesa do território insular marinho e submarino.
_ AAdmiriistfa_çao da NicãráQua não pOde paSsar
por-cima deSta Oj::lortúnidade, sem levar -aO cOnhecimento do povo irmão e 'Governo da Colômbia;
que esta medidci não constitui tiril agravo a i..uTl
país a qu~ Sempre tefi:oS querido, -respeitadO e.
cujo povo foi nobremente ·sOlidário com a luta
da Nicarágua por sua libertação nacional:""
nos_s__a__iotençijo fazer saber, tanto ao povo
como aQ Governo da Colômbia, que a Nicarágua
n3o_ reivindica territórios que estão dentro da platã.foima continenta_l âa Colômbia e a:. 100 ou ZOO
milhas de seu terrltórk>_c.ontinental, mas stin um
territ6rio que-geogrãfii:a;liistórii:a e jurldiCainetlte
ê parte integrante do território_ da_ Nicarágua:_

e

_t

"Ficam pois abertas as portas ao diálogo
entre-nossos dois países, conscientes como
estamos de que, tanto· a Colômbia como a
Nicarágua têm herdado situações históricas
cujo mais profUndo conhecifJ!ento fará ver
a irniã naçãó colombiana a justiça que nossa
poSfÇão"-éhcetrã, pois constitui uma verdade
histórica que a Nicarágua foi desapossada
destes territórios de uma maneira abusiva
-e contrária; do ponto de vista de todos os
---princípios do direito internacional e dos mes-__ -,mos princípios que têm regido as relações
entre os países latino-americanos."
Interpreta-se que a modificação proposta pela
Administração colombiana não coincide lamenta·
Velrnente com o _espírito demonstrado pela nação
Nicaraguense no parágrafo transcrito.

estime pertinentes, em caso Qe.as deci$6.es desta
Conferência afetarem o _setviçp _de. radiodifusão
e em especial suas_ estações que estão em operação.
.
Além disso, _reserva a Seu GOvernO o direito
de não aceitar_ nenhut:na decisão desta COnferência que possa afetar o exercido do .direitO:
sua soberania e nenhurna re&erva fgrrnu]aàa por
outros países caso elas contrariem os interes;es
nacionais do Equador.

de

De Granada;
A Delegação de Granada reserva ao seu Govern_o o direito de tomar as medida$ que estime
necessáfías para salvaguardar seu serviço nacio-nal de radiodjfusão,_ no caso_ em que outros países
deixem de observa~ as_ disposições técnicaS adO:
tadas pela Conferência, cOIDo meio de"mii1írriizar
a interferência ou- atuerrl em foriTia tál que 'com·
prometam o serviço de radiodífusãó de Grailada.

-N•9Da República do Panamá:
A Delegação do Panamá manifesta que, se oS
interesses de seu país vierem a ser afetados pelas
decisões _da presente Conferência, a República
do Panamá se reserva ó direito-de tomar a"s medidas que considere pertinentes, cç>rn~ país sobe·
rano em todo seu território, para assegurar o desenVolvimento _s~tisfatório de seus serviços de radiocomunicações nacionais.

Da Guiana:
Considerando, que a ·conferência Regional de
Radiodifusão (Região 2), Rio de Janeiro, 1981.
não reconhece as necessidades específicas de
países que carecem de suficientes meios alterna·
tivos em outras faixas de freqüênd3."(pôr exemplõ
a faixa de_ ondas médias com modulaçã-o de freqüência);
Considerando ainda, que o Acordo Regional
sobre o serviço de radiodifusão em ondas médias
na Região 2 e seu Plano associado são incompa·
tfveis Com õs princípios adotadós na primeira reu·
ni~o ·9a ~?_nferência Administrativa Regional de
Radiodifusão em ondas médias (Região 2). Buenos Aires, 1980, e não consignam freqUéndas
sobre as bas_es da igualdade de direitos;
A Delegação da República Cooperativa da Guia·
na:
-declara que a assinatura das Atas Finais da
Conferência Regional de RadiodifUsão (Região 2),
Rio de Janeiro, 1981, e cfualquer ratificação ulterior das meSmas -por seu Governo não significará
em modo algum a aceitação dos valores utilizados
para determinar a intensidade de campo utilizável;
-:- reserva para seu Governo o direito de tomar
todas as_medi_das_que considere necessárias (in·
cluída a utilização de qualquer freqüência dentro
da faixa 535 .:..._ 1605 KHz) para satisfazer as ne·
cessidades de seu serviço nacional de radiodifusãO.

Do Equador:

-N91l-

A Delegação do Equador na Conferê_ricia Admfni~trativa Regional de Radiodifusão

em ondas mé·

dias (Região 2), Rio de Janeiro, 1981, reserva ao
seu Governo o direito de adotar as medidas que

Do México:

_

Ao firmar os Ates Finais da ConferênCia Admi·
n!st[ativ8 Regional de Radbdífusão em ondas mé-
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dias (Região 2), Rio de Janeiro, 1981, a Delegação

do México expressa a intenção de sua Administração em ajustar-se as disposições contidas nos
referidos _Atas, Não obstante, a citada Delegação

declara que o Governo do México se reserva o
direito de adotar as medidas que consider~ adequadas para assegurar a operação satisfatória de
suas estações de radiodifusão em ondas médias,

no caso em que a não-observância por algum
Membro da União das _disposições contidas nestes Atas afete a operação satisfatória de tais esta-

çõeS.
-N912-----

Da Costa Rica:
A Delegação- da República de Costa Rica na
Cohferência Administrativa Regloria1 de Radiodifusão em ondas médias (Região 2), Rio de Janei-

ro, 198"1, se reserVa- o diniilO de aceitar ou não

as disposições desta Coriferêncja que-em alguns

de seus pontos ou em todo lesionem seu direito
de soberania na utilização do espectro radioeIétrico para a radiodifusão em ondas médias em
seu território.

-1'1•13Da República de Trinidad e Tobago:
A Delegação da República de Trinidad e Toba~
go se reserva, em nome de seu_ Governo, o direito
de tomar as medidas que considere necessárias
à proteção de seus serviços de radiodifusão, no
caso em que outras administrações signatárias
do Acordo de radiodifusão em ondas médias (R e~
gião 2) descumpram suas disposições.
-N"14-

Dos Estados Unidos da América:
Os Estados Unidos da América chamam a atenção ao fato de que seu serviço de radiodifusão
por ondas médias se vê desfavoravelmente afetado até um extremo de gravidade pela interferência
abjetável produzida por estações da região. Em
tais circunstâncias, apesar de os Estados Unidos
da América estarem dispostos a cumprir suas
obrigações como signatários das Atas Finais e
a seguir tratando de resolver as incompatibilidades entre suas estações de radiodifusão em ondas
médias e as de outros países da Região 2, obrigam-se, ante a gravidade de tal interferência, a
se reservar o direito de tomar as medidas que
considerem precisas, para proporcionar os serviços necessários às zonas adversamente afetadas,
caso seus esforços para eliminar essa interferência não levem a soluções satisfatórias.

-1'1•15-ooo
Da República da Venezuela:
A Delegação da República da Venezuela declara
que seu Governo se reserva o direito de adotar
todas as medidas que considere necessárias para
assegurar o desenvolvimento e operação satisfatória de seu serviço de radiodifusão em ondas
médias, caso seus interesses venham a ser afetados pelas decisões tomadas na presente Conferência, particularmente pela aplicação do presente Acordo, seus Anexos completos e as Resoluções e Recomendações adotadas.
Além disso, se reserva o direito de tomar todas
as medidas que considere n~essárias para evitar
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os prejuízos que possam advir ao nosso serviço
de radiodifusão em ondas médias como conseqüência das reservas formuJadas por outras Admi~
nistrac;ões, igualmente que_ pela não~adesão de_
qualquer outro Membro da União pertencente à
Região 2, ao Acordo e, em geral, às disposições
adotadas na presente Conferência.

-1'1•16Da Argentina, Brasil, -Chile, Colômbia, E_quador,

Paraguai, Peru; Uruguai e Venezuela:
As Delegações dos seguintes Membr_os da
União lnternaciona1_ de Telecomunicações: Argen~
tina, Brasil, Chile, Colômbia. Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela, partes do Acordo Sulw
Americano ~-e Radiocomunicações de Buenos Aires, 1935, revisão de Santiago do Chile, 1940,
reunidas no Rio de Janeiro na Conferência Admi~
nistrativa Regional de Radiodifusã.o_ em ondas médias na faixa de 535~1605 KHi (Região 2), convocada em virtude do dispo_sto na Convenção lnternacional de Telecomunicações (Málaga·
Torremolínos, 1973),
Tendo effi conta:
__ a) que o Acordo adotado na presente Conferência_ contém disposições mais adequadas à si-

tuação atual e· ao desenvolvimento do serviço de
radiodifusão na faíxa mencionada;
b) que o Acordo Sul-Americano de Radiocomunicações de Buenos Aires, 1935, revisão de
SantiagO do Chile. 1940,
$Cus artigos 5, 7,
8, ~. I_Q, 12 e aos Anexos u; lfl, v. VIl e vm, parcialmente os Anexos IV _e VI, trata assuntos técnicos
e de planejamento relacionados ao s_erviço de radiodifusão que foram contemplados pelo novo
Acordo Regional;
-~) que segundo os princíplos_do direito internaM
clonai, ao tratar-se uma mesma matéria, preva~
Ieee_ o acordo ulterior sobre os anteriores;
- d) que portanto o serviço de radiodifusão na
faixa 535-1605 ·KHz ·reger-Se-á pE!las disposições
do Acordo Regional adotado nesta Conferência;
Reconhecem que o AcordO SuJ-Americano de
Radiócomuhicações de Buenos Aire"s, 1935, revisão de Santiago do Chile, 1940, em algumas de
suas partes relacionadas ao serviço de radiodifusão fica superado pelas disposições do Acordo
Regional sobre o serviço de radiodifusão em ondas médias na Região 2.
·
-

·em_

Da Jamaica:
A Delegação dã Jamaica reserva ao seu Governo o direito de tomar as medidas que considere
necessárias para salvaguardar seus interesses no
caso em que outros países operem suas estações
de fonna que causem prejuízo ao serviço nacional
de radiodifusão da Jamaica.
-N~ts

Da República do Paraguai:
Tendo em conta:
a) a situação geográfica da República do Paraguai, entre países que contam com grande número de estações classe A de alta potência, com
as quais as estações paraguaias interferem-se
mutuamente;
~) que esta Delegação aceitou valores de interferências ponderáveis sobre suas estações e que
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por sua vez reduziu as potências da maiofia de

seus transmissores para operar nos períodos noturnos, com o objetivo de incluir todas as estações
paraguaias na Usta A do Plano, e
c) que, não obstante, o empenho feito pela
Delegação do Paraguai para lograr tal propósito,
a estação ZP-70 RADIO PRIMEIRO DE MAtiZO,
figura na Usta 8 devido a incompatibilidade com
estações de urna ds administrações negociantes;
Pelo anteriormente exposto, esta Delegação reserva o direito de seu Governo tomar as medidas
que estime pertinentes para proteger as emissões
·de todas as estações paraguaias e em particular
as da estação ZP-70 RADIO PRIMEIRO DE MARZO, enquanto esta permaneça mi LiSta 8~
-N•l9Do Reino Unido da GrãMBretanha e Irlanda do

Norte:_
Com referênda a declaração feita pela Repú~
blica Argentina, o Governo do Reino Unido da
Grã-Bretanha e lrlanda do Norte não tem dúvida
alguma quanto à sober<!flia do Reino Unido sobre
as Ilhas Falkland (Malvinas), as dependências das
llhas Falkland (Malvinas) e ao Território Britânico
da Antártida. A este respeito, chama a atenção
sobre o Artigo N do Tratado Antártico, do qual
são partes o Reino Unido e a Argentina, pelo qual
se congelam as reivindicações territoriais na AnM
tártida.
Portanto, o Governo do Reino Unido não aceita
a declaração da República Argentina pela qual
se impugna a soberania do Reino Unido- sobre
os mencionados territórios. Alem disso o· Reino
Unido tem direito a que se consignem freqüências
aos serviços de radiocomUriicaçõeS explorados
nesses territórios e considerará todo o uso· pela
República Argentina destas freqüências, que cauM
sem interferência prejudicial a tais consignações,
como uma violação à Convenção e ao Regulamento de Radiocomunicações.
Por outro lado, com referência ao pretendido
direito da Argentina em estabelecer seus próprios
Servfços_ de radiocomurUcações em tais territórios,
o Reino UnJdo deseja declarar que não reconhece
a validade de tal pretensão e que toda notificação
por parte da Argentina de uma consignação de
freqüência a ditos territórios seria incompatível
com a Resolução n9 1 da Conferência Mundial
de_Radiocoml.lnicé!ç_ões (Genebra, 1979).
O Reino Unido não aceita a afirmação contida
na declaração da Argentina de que ''a ilicitude
da ocupação das Dhas Malvinas, Georgia do Sul
e Sandwich do Sul por parte do Reino Unido tem
sido reconhecida pelas Nações Unidas. Nas Resoluções das Nações Unidas pede-se simplesmente
que a controvérsia seja resolvida mediante a negodação entre os dois Governos;

-1'1•20Do Reino Unido da Orã-Bretan,ha e I,rlanda c!_o

Norte:
A DelegaçãO do Reino Unido da Grã·Bretanha
e Irlanda do Norte não· aceita a reserva n~ 3. do
Chile, uma vez que põe em dúvida a soberania
do Governo de Su~ Majestade sobre o Território
Antártico Britânico. Esta delegação reporta-se a
este respeito ao Artigo N do Tratado Antârtico,
que congela as reivindicações territoriais daAntár~
tida.
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e Rev. 1) Nações Uriidas, vigésimo pririleii"ci perío-

Da República da Colômbia:
A Delegação da República da Colômbia, em
nome de seu Governo, ao- firi-nar oS Atos Finais
da Confe'rênda AdministratiVa "Region-al de Radio-

do de sessões Nova Iorque, 1966).
6. Deve ser reiterado que pelo fato de ser o
tratado de 1928 um instrumento que define ques-

-

difUsão em ondas médias (Região 2), Rio de Janeiro, 1981, e ao observar a reserva n9 6, apresen-

tões territoriais, estabelecendo por conseguinte
em regime objetivo, não é suceptível de término.
Por último, longe de haver existido a possibilidade

tada pela Delegação da Nicarágua, expressa ante
para a execução do tratado, este se tem cumprido
esta Conferência que não aCeita de nenhuma forfranca, cordial e ininterruptamente.
ma as pretensões do Governo da Nicarágua, por~
7. Nestas condições, não sendo o tratado Ez.
quanto não nos cabe dúvida da legitimidade e gUerra - Bárcenas um instrumento denunciável
exercício da soberania:-da-RepUB!íCa dã Cólôriibia
nem suceptfvel de término pela s6 vontade de
sob_re a totalidade de seu território,
-- uma das partes, o Governo da Nicarágua deve
IguaJmente, a Delegação colombiana com relacontinuar observando-o, como o tem feito até
ção as pretensões mencionadas pela NicaráQua,
o presente: não há outra alternativa, A Colômbia,
contrárias ao tratadQ sobre questões territodais
por sua parte, está aJerta e vigilante para exigir
entre a Colômbia e a Nicarágua, alegando suposta
e fazer respeitar os deveres e obrigações que,
sob.f!rania sobre as ilhas de S_an Andrés e Provi~
de conformidade com o Direito Internacional, se
dência deseja expressar:
derivam do tratado sobre questões terdtoriais en-tre a Colômbia e a Nicarágua.
1. O trcitado sobre qUestões temt.oriais- entre
8. O_ arquipélago de S~:úl Andrés e Providêna Colômbia e a NicarágUa, firmado em Manágua _da, por su~ locaJização e características, gera mar
em 24 de março de 1928, foi apiovado na Colôm~ territorial, plataforma continental e zona econôbia pela Lei n~ 93, de 1928, aprovado na Nicarágua mica exclusiva,_ de_ conformidade com as normas
por Lei de 6 de março de 1930, trocadas as ratifi- · -e prinCÍpios do Direito lntemacionaJ.' Afirmar que
cações em Manágua em 5 de maio" de 1930 e o dtado arquipélago está localizado na plataforma
promulgado pelo Decreto n' 993, de 19"30:
continental da Nicarágua e que, portanto, perten2. O -Artigo primeiro do tratado dfspéé
ce àqUele paíS é simplesmente um absurdo jurí-
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forem previstas em disposições específicas do
Acordo, das Resoluções ou das Recomendações
aç:ima_mencionadas._
Argentina (República), Bahamas (Comunidade das), Belize, Brasil (República Federativa do), Canadá, Chile (República do), Cclômbia (República da), CoSta Rlc::a (República
da), Dinamarca (Reino da), Equadoi (Repúbli~ do), EStã.dosUnidos da América, França
(República FranceSa), Granada (Repúbllc:;
de), Guiana (República Cooperativista da).
Jamaica, México (Estados Unidos do), Nice
rágua (República da), Panamá (Repúblic11
do), Paraguai (República do), Países Baixot
(Reino dos), Peru (República do), Reinou~:
do da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Tri~:
dad e Tobago (República de), Uruguai (Repl:
bJica Oriental do) Ven~uel.a (República da}.
Ao fumarem os presentes Atas Fmars, ·os_ Delegados dos Membros da Uniã'o lntemaciona1 de
Telecomunicações declararam que, em ·caso de
inobseNãncia: de uma ou mais- disposições do
Aco1do e das Resoluções, por um Membro da
UniãO ou por qualquer outro país cujas consignações hajam sido incluídas no Plano, nemhum
outro membro estará obrigado a observar tal
ou tais disposições em suas relações com os
Membros ou o país em questão.

"A República da Colômbia reconhece a dica.
soberania e pleno direito da República da
9. Todo o arquipélago de San Andrés e Provi·
Nicarágua sobre a costa de Mosquitos, com- dência, induídas as ilhas Mangles e o território -- - Em fé do qual, os delegados dos Membros
preendida entre 0 cabo de Gradas a Dios - compre-endido entre o cabo Gradas a Dias é o da União acima men_donados firmam· estes Atas
Finais, em -nome .de suas autoridades compe_e ~ rio San Juan e sobre as ilhas Mangle
do San Juan, pertenceram primeiro ao Reino da
Grande e Mangle Chico,-no ·O<:eano Atlântico Terra Firme e porteriormente ao Virreinato de la tentes respectivas, em urn _só exemplar redigido
nas línguas inglesa, espanhola e francesa, sendo
(Gret Com lsJand y Little- Com IS!and)~ ~e a
Nueva Granada. Sob este regime encontravamase
República da Nicarágua reconhece a sObetais territórios no ano de 1810, quando iniciou-se .que em caso de desacordo o texto francês preva·
·~ 10
• e pie no damimo
, · da Repu, bl"1ca da Co- ·.o -a gesta emancipadora. Os g·ovemos da Cõlômb'ia Ieee. Este exemplar ficará depositado nos arqui·
r......
vos da União. O secretáriO-Gerar enviará cópia
lômbia sobre as ilhas de San Andrés, Provie-da Nicarágua, livremente acordaram e trocaram
autenticada a cada um dos Membros da Regiãc
dência, Santa Catalina e todas as demais · os instrumentos de ratificação de um tratado interilhas, ilhotas e rochas que fazem parte de
nadonal v&lido e perfeito, mediante o qual nosso
2.
tal arquipélago de San Andrés".
país recOnheceu a soberania e pleno direito da
Rio de Janeiro, 19 de _dezembro de 1981.
Nicarágua sobre a Costa de Mosquitos, com3. A argumentação nicaragüense sobre sua preendida entre o cabo Gracias a Dlos e o rio
Pela República Argentina: Ricardo Saldman
suposta soberania sobre o arquipélago de_ San
SanJuane_SobreasilhasMangleGrandeeMangle .....,.. Norberto B. Sonetti - Jorge Taboada Andrés e Providência_viola o mais fundamental
Chico.A-RepúblicadaNk:aráguaree:onhb:eu,por Juan A. Autelll - Gradeia MeaDa.
dos princípios do Direito Internacional: pacta
sua vez, a soberania e o pleno domínio da Repú·
Pela Comunidade das Bahamas: Kermlt C.
suntservanda, segundo o qual todo tratado abri- - blica da Colôinbia sobre as ilhas de San Andrés, Glbson.
ga as partes e deve ser cumprido por elas de
Providênc;:ia", Santa Catã1iha e todas as demais
Por Belize: A.R. Cameron - P .R.A. Fulton.
boa fé. Ta1 princípio constitui logicamente a pedra - -ilhas, illiõtaS e rochas que fazem parte de tal arquiPela República da Colômbia: Orlando GaDo
angular das relações entre os Estados, já que sem
pélago de San Andrés.
Suárez - GDberto Rodriguez Barato - PI"'
o reconhecimento do axioma de que aos tratados
A República da Colômbia cumprirá com --as
tarco Elías Barraza-Oiivares - José Humdeve dar-se fiel e estrito curTiPrimento correriam
obrigações e fará respeitar os direitos que de tal
berto Pulido Siena - Osvaldo Rodrlga~~~
grave perigo a paz e a segurança internacionais.
instrumento-para ela derivam-se.
Cadena -José Genaldo Céspedes C.
Pela República Federativa do Brasil: ArthW' c~,
4, Ao pretender denunciar o tratado, 0 gover(Seguem as assinaturas.)
zar de Araujo ltuassu - Lourenço Nassib
no da Nicarágua se esquece de que os tratados
ATOS FINAIS DA CONFERtNCIA
Chehab.
não podem terminar se nã_o por ac_ordo expresso
AD.MINISTRATIVA REGIONAL DE
Pélo 'Canadá: Gilles Comtemanche - E~
ou tácito entre as partes ou em virtude de normas
RADIODIFUSÃO EM ONDAS MÉDIAS
ward Duchanne.
claramente previstas no Direito Internacional.
(REGIÃO 2) RIO PE JANEJRO~- 1981
Pela República do Chile: Gerson Echavarrla
5. O Direito Internacional proibe que um tratado com as características das do Ezaguerra _
Os delegados dos Membros da União IntemaM. -Marcelo Núnez R.
Bárcenas possa ser denunciável. Ele se infere ao
ciona1 de Telecomunicações abaixo relacionados,
Pelo México: Alfredo Delgado Jaralillo.
artigo 56 da Convenção de Viena sobre 0 direito_ rep~entados na Conferêricia Administrativa RePela República da Costa Rica: Miguel A. León
des tratados, o qual foi comentado pela ComissãO - gional de Radiodifusão em Ondas Médias (Região
S.
de Direito Internacional nos seguintes termos: "... )
2), Rio de Janeiro, 1981, convo.J:ada em _virtude
P~o R~i10- da Dinamarca: E.A. Sonderga8rd,
O caráter próprio de alguns tratados exclui a posdo disposto na Convenção lntemaciona1 de TelePela R~pública-_ do Equador: Marcelo las:;~
sibilidade de que os Estados contratantes tenham
comunicações (Málaga-T orremolinos, 1973 ),
Guerra -José Vlvanco Adas.
tido_ a intenção de_ permitir que uma parte os deadotaram os Atas Finais desta__ Conferência que
Pelo Éstados Unidos da América: K. S:-iãü"êi
nunciará ou se retirará deles a seu_arbítrio. Exemincluem õ Acordo, a_sJÇ:esoJUções e ãS Recom~n-Wilson A. La FoUette - WUUam H. Jahn.
Pela República -Frãiú:e5a: Huet Marie - Bl::
plo destes são os tratados de delimitação de frondações.
-ner Renê - Fonteyne Jacques - Howlett
teiras territoriais" Onformes da Comissão de DireiEsses Atas Finais entrarão em vigor em 1o de
to Internacional. Suplemento número 9 (N6309
janeiro de 1982, salvo quando diferentes datas
Martin Patrick.
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Pela República de Granada: Matthew WlllliUtl

-RaySmlth.
Pela República CooperativiSta da dufana: Ro-

naldo E. Case - S.Y. Mohamed.
Pela Jamaica: Phllip D. Cross -Roy R. Hu-

mes.
Pela República da Nicarágua: Lulz G. Lacayo
Locayo.

Pela República do Panamá: Jorge Batista
Cardenas.
Pela República do Paraguai: Sabino Ernesto

DIÁRIO DC)CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
COR: O Comitê Consultivo Internacional deRadiQcomunicações;
Convenção: A Convenção-InternaciOnal de Telecomunicações;
Regulamento de Radiocomunicações: Regulamento de Radiocomunicações que complementa
as disposições da Convenção;Região 2: A zona geográfica definida no no 394
do Regulamento de Radiocomunicações, Gene-

bra, 1979;
Registro Mestre: O Registro Internacional de

Montanaro.

Frequências;

Pelo Reino dos Países Baixos: H.J. Elkelen·
boon - J.M. Cljntje -A-R. Vlsser.
Pela República do Peru: Daniel Gárate Malarfn --Oscar Ramos Montoya - Adolfo M.o·

Acordo: O presente instrumento e seus anexos;
Plano: O Plano e seus apêndices, que constituem o Anexo 1 ao Acordo, bem com as modificações ao Plano que resultem da aplicação do
artigo 4 do Acordo;
Membro Contratante: todo Membro da União
que haja aprovado o Acordo ou a ele aderido;
Administração: todo serviço ou departamento
governamental responsável pelo cumprimento
das obrigações derivadas da Convenção e do Re-giilailiento de Radiocomunicações;
Estação: estação de radiodifusão em ondas
médias;
Consignação conforme o Acordo: toda consignação de f(~Üênda inscrita no Plano;
Interferência Objetável_: é a interferência ocasionada por um sinal que excede a intensidade máxima de campo admissível dentro do contorno protegido, de conformidade com os valores determinados segundo as disposições do Anexo 2;

mosald Cõngora.
Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda

do Norte: P.RA Fulton- A.R. Cameron.
Pela República de Trinldad e Tobago: Leo V.
Mcl'leill.
Pela República da Venezuela: Héctor Miguel
Palma Núnez.
Pela República Oriental do Uruguai: Blas Denis

- Rosendo Jemández- Juan ZavanttleJTo.
PREÂMBULO
Respeitando em toda sua plenitude o direito
soberano de cada país de regu]amentar o serviço
de radiodifusão em ondas médias dentro de seu
território e de concluir, se for o caso, acordos
especiais com os países que consídere conveniente, sem prejuízo para outras Administrações;
Com o fim de facilitar as relações, a compreensão mútua e a cooperação em matéria de radiodifusão em ondas médias entre os Membros da
Região2;
Com o objetivo de melhorar a utilização da faixa
de freqüências atribuídas ao serviço de radiodffusão em ondas médias e de assegurar assim,
em todos os países, um serviço de radiodifusão
satisfatório;
Reconhecendo que todos os países têm os
mesmos direitos e que com a aplicação do presente Acordo hão de ser satisfeitas, na medida
do possível, as necessidas de cada um e, em
particular, as dos países em desenvolvimento;
Reconhecendo que a proteção dos serviços
mutuamente aceitos constitui um dos objetivos
principais de todos os países, procurando, para
isso, obter uma melhor coordenação e assegurar
o emprego de instalações mais eficientes;
Os delegados dos Membros da União Interna·
cional de Telecomunicações abaixo relacionados,
reunidos no Rio de Janeiro, em uma Conferência
Administrativa Regional, convocada em virtude do
disposto na Convenção Internacional de T elecomunicações (Málaga-Torremolinos 1973), adota~
ram, sob reserva de aprovação pelas autoridades
competentes de seus respectivos países, as disposições seguintes, relativas ao serviço de radiodi~
fusão na Região 2 na faixa de ondas médias (535

a 1.605 KHz);
ARTIGO!
Definições

Para os efeitos deste Acordo se entenderá por:
União: A União Internacional de T elecomunicações;
Secretário-Geral: O Secrétáriõ-Geral da União;
IFRB: AJunta Internacional de Registro de Fre- qüências;
-

-

--~--

- - --

Interferência Prejudicial: Interferência que compromete o fundoriaffiento de um serviço de radionavegação ou de outros serviços de segurança,
ou que degrada gravemente, interrompe, repetidamente ou impede o funcionamento de um serviço de radiocomunicação executado de acordo
com o Reg~a~ento de Radiocomunicações.
ARTIG02.
Faixa de -~reqüê:nclas

21

As disposições do Acordo serão aplicadas

à faixa de freqUências compreendidas entre 535
e 1.605 HKz, atribuída ao servíç«;> de radiodifusão
conforme o artigo 8 do Regulamento de Radioco-municaçOes (Genebra, 1979).
ARTIG03

Execução do Acordo
3.1 Os Membros Contratantes adotam para
suas estações na Região 2, na faixa de freqüências
objeto deste Acordo, as características e normas
técnicas especificadas no Plano. ·
3.2 Os Membros Contratantes_ não poderão
pôr em serviço consignações conforme o Acordo,
modificar as características técnicas das estações
especificadas no Plano, introduzir novas consignações no Plano ou pôr em serviço novas estações, salvo nas condições previstas nos Artigos
4 e 5 deste Acordo;
3.3 Os-Membros Contratantes se comprometem de comum acordo e dentro do possível a
estudar e a pôr em prática as medidas necessárias
para evitar ou reduzir qualquer interferência prejudicial ou objetável que possa resultar da aplicação
do Acordo.
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ARTIG04

Procedimento para modificação do Plano
4.1 Quando um Membro Contratante pretende
introduzir uma modíficação ao Plano, ou seja;
-modificar as carac.terís_ticas de uma consignação de freqüência de uma estação, esteja ou
não em serviço, que figure no Plano;
-introduzir no Plano uma nova consignação
de freqüência;
-pôr em s_eiViço uma nova estação; ou
-anular uma consignação_ de freqüência de
uma estação, deverá aplicar o seguinte procedimento, -antes de qualquer notificação nos termos
do_ Artigo 12 do Regulamento de Radiocomuni~
cações (ver Artigo 5 do Acordo).

4.2 Propostas de modificação das caracteristlcas de uma consignação, de introdução
de uma nova consignação ou de colocação
em serviço de uma nova estação.
4.2.1 To da administração que pretenda modificar as caracteristicas de uma consignação do
Plano, introduzir uma nova consignaç!o ou pôr
em serviço uma nova estação deverá solicitar o
acordo de toda administração que tenha uma
consjgnaçáo conforme o Acordo, no mesmo canal ou em canais adjacentes, com separação de
até 30 KHz, que seja considerada afetada desfavoravelmente, nos termos do item 4.2.1 O deste Artigo.
42.2 Toda administração que pretenda modificar as características de uma consignação do
Plano, introduzir uma nova consignação ou por
em serviço uma nova estação, enviará à lFRB
a informação mencionada no Anexo 3 deste Acordo. Essa informação só deverá ser envíada dentro
dos 3 anos anteriores à data previSta para a implementaçào de tal modificação ou da colocação
em serviço da estação correspondente à nova
consignação. A administração poderá, simultaneamente, solicitar o acordo das administrações
cujas consignaçóes conforme o Acordo conSidere
que possarn ser desfavoravelmente afetadas, enviando uma cópia da correspondência à IFRB.
4.2.3 Nos casos não especificados no item
4214, e com o objetivo de bus_c_ar o acordo previsto no item 4.2.1, a administração informará,
ao mesmo tempo, à IFRB o nome das administrações das quais deva obter o acordo ou das
que já esteja tentando obtê-lo.
42..4 Caso uma adminiStração não envie todas as informações especificadas no Anexo 3 des~
te Acordo à tFRB, imedíatamente e por telegrama,
aquela Junta solicitará da administração o fornecimento, l'nais rápido possível, da informação omitida.
4.2.5 A IFRB, depois de assegurar-se de que
a informação solicitada no Anexo 3 deste acordo
foi fornecida, determinará, tão logo possível, utilizando o Anexo 2 deste Acordo, as administrações
cujas consignações de freqüência conforme o
Acordo serão consideradas desfavoravelmente,
afetadas segundo o estabelecimento no item
4.2.1 O, remetendo, o quanto antes, os r.esultados
de seus cálculos à administração que pretende
modificar o Plano. Simultaneamente, a IFRB publicará em uma seção especial de sua circular
semanal a informação que lhe haja sido enviada
de acordo com o previsto nos itens 42.2. e 42.3,
bem como a lista das administrações afetadas.
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ou através da IFRB. Em qualquer caso a IFRB estudos que, eventualmente, lhe sejam so!i(·ii.
deverá ser infon;nada._
dos, fornecendo às administrações seus res• ;lt,
42.14 Não será exigido n_- acordo menciona- dos e submetendo as recomendações que COiif
do no item 4.2.1 para a modoficação proposta dere apropriadas para a s_olução do problema.
nas características de uma consignação conforcák:ulos.
42.21 Durante a aplicação do procediment
me o A~Qrdo sempre que não acarrete um au- para a modificação do Plano ou antes de iniciá-:.
4.2.7 Qualquer administração que se consimento, em qualquer direção, da potência radiada
dere com o direito de figurar na lista das adminisqualquer administração poderá solicitar assistth
efetiva aparente com relação a um monopólio
trações cujas consignações conforme o Acordo
cia técnica da IFRB, especialmente para obter
vertical curto, e nos casos de mudança de locali- acordo de outra administração.
sejam consideradas afetadas desfavoravelmente,
zação da estação, desde que esta mudança esteja
de conformidade com o item 4.2.1 O, poderá, den42.22 Quando uma proposta de modificaç:E.
limitada a 3Km ou a 5% da distância ao ponto ao Plano interessar a um país em desenvolvime.
tro de 60 dias contados a partir da data da publicamais próximo da fronteira com o país vizinho,
ção, sollcitar à IFRB sua inclusão em tal lista.
to, as administrações farão todo _Q possível paa
Uma cópia da solicitação deverá ser enviada à
até um limite máximo de 1OKm. O deslocamento
E!Ilcontrarem uma solução adequada_ para ass=
administração que pretende modificar o Plano,
refere-se a localização inscrita inicialmente no Pla- gurar o desenvolvimento económico do sisterr.
juntamente com as razões de ordem técnica pertino ou a inscrita posteriormente como resu1tado
de radiodifusão desse_ país, levando em consid'
da aplicação das disposições do item 4.2.1. Em
nentes.
ração os princípios enunciados para este efelt
nenhum caso o deslocam~nto deverá resu1tar na
4.2.8 A lFRB determinará também:
no Preâ_mbu1o deste Acordo.
superposição do contorno de onda superficial,
- o efeito da modificação pretendida nas mo4.3 Procedimento especial para mO<!-:::-;;::proibida segundo o item 4.1 0.4.2 do Anexo 2 do
dificações pendentes, ainda não incluídas no Plao Plano
Acordo. Não obstante, não se necessita uma prono; e
4.3.1 Uma administração, depois de ter esg•
teção superior à já aceita antes do deslocamento
- o efeito das modificações pendentes na motado todas as possibilidades técnicas_ para akaii
proposto.
dificação pretendida.
çaro acordo mencionado no item 4.2.1, aplicam~
Para esse efeito, a IFRB somente levará em
Se a IFRB comprovar que foram cumpridas
o procedimento previsto nos items 4.2.2 a 4.2.2
consideração aquelas modificações pendentes
não tendo conseguido inscrever sua modificaç;:
as referidas condições, inscreverá a modificação
que hajam sido por ela recebidas com uma anteno Plano, poderá pedir à IFRB que aplique .,:;
proposta no Plano e publicará a informação perticedência máxima de 180 dias da data do recebinente em uma seção especial de sua circular sedisposições do presente procedimento esped::'l!
mento da modificação sob consideração. A IFRB
manal. A administração que projete uma modifi4.32 A aplicação deste procedimento esp'
enviará os resultados de seus cá1culos às adminiscação deste tipo· no plano poderá então, levar
cial poderá ser solicitada pelas administraçõ;<>:
particulares as dos países em desenvoJviment•
trações interessadas.
a ·cabo- o seu projeto, sob reserva da aplicação
4.2.9 Além do acordo mencionado no item das disposições do Artigo 5 do Acordo.
para atender à necessidade de se dar uma cOJ•42.1, a administração que pretende uma modifideração especial às novas estações de rndicK~
4.2.15 Trinta dias antes da data limite, prevista
cação deverá buscar o acordo das administrações
no item 42J 6 para a Comunicação das observafusão em zonas para as quais representem o P•
melro serviço ou, eventualmente, o segundo.
cujas modifícações,já recebidas pela IFRB e ainda
ções, a IFRB enviará um telegrama às adminis43.3 A IFRB examinará a proposta de moJr;pendentes, sejam consideradas afetadas desfavotrações listadas na seção especial de sua circular
ravelmente, nos termos do item 4.2.1 O, desde que semanal que ainda não tenham formulado obsercação ao Plano a fim de determinar as probab
não estejam pendentes há mais de 180 dias da
!idades de interferência objetável nos canais ~
vações, chamando-lhes a atenção para o prazo
faixa. Se suas conclusões forem de"Sfavoráv;<>;
data do recebimento, pela lFRB, da modificação
estipulado para este efeito.
a IFRB selecionará o canal que oferecer a melh·
pretendida, segundo o disposto no item 42.8.
4.2.16 -Cõnsiderar-se-á que tenha dado seu
4.2.10 Considerar-se-á afetada desfavoravel- ac:ordo a administração que, recebendo ou não
solução, indicando-o à administração que propê
mente toda consignação conforme o Acordo
a modificação, assim como às administrações c•_
solicitação mencionada no item 4.2.2, deixe de
quando cálculos efetivados com base no Anexo
jas consignações conforme o Acordo poderão ~
apresentar suas observações à administração que
2. determinem que uma interferência objetável
pretende a modificação ou à IFRB, dentro de 60
a ser desfavoravelmente afetadas.
4.3.4 Para garantir a integridade dos critério:
ocorrerá como res_ultado da proposta de modifi- dias contados a partir da data de publicação da
cação do Plano.
técnicos nos quais se baseia o Plano, a IFRB fç
circular semanal referida no item 4.2.5.
42.11 Ao receber a seção especial da circu1ar
mulará recomendações à administração que pi•
4.2.17 Se, ao buscar um acordo, uma admisemanal da IFRB, referida no item 42.5. a admi-. nistração introduz em sua proposta alterações que
pôs a modificação, com vista a reduzir ou elimL11'
a interferência objetável. Em qualquer caso,~;.
nistração, cujas consignações conforme o Acordo acarretem um aumento, em qualquer direção, da
recomendações deverão conter as seguintes sol•
forem consideradas afetadas desfavoravelmente, potência radiada efetiva aparente com relação a
ções técnicas:
nos termos do item 4.2.1 O, estudará, urgentemen- um monopólio vertical curto, em relação a sua
_;_modificação de uma ConsignaçãO insc.-;;
proposta inicial, aj::llicar-se-á de novo o disposto
te, a modificação proposta. Caso a modificação
no Plano em nome da administração proponet!i
pretendida seja considerada aceitável, a adminis- no item 4.2.1 e o procedimento correspondente.
tração comunicará com a devida rapidez o seu
e que não fE~nha sid_o, ainda, posta em serviço;
4.2.18 ExPirado o prazo aludido no item
acordo à interessada, informando, também, à
-a utilização de antenas diretivas, a reduç.e.
42.16, sem que haja recebido observações ou
IFRB.
da potência ou a mudança do local do tran,
tendo chegado a um acordo com as adminis4.2.12 Se uma administração listada na seção trações que as tehham apresentado, a adminismissar.
especial da circular semanal da IFRB considerar tração que propôs a modificação informará à
4.3.5 a administração que pretende a mO<::;
que o projeto de modificação não é aceitável, IFRB as caraterísticas definitivas da consignação
cação ao Plano deverá fazer todo o possível pa,
comunicará as suas razões à administração que
eliminar ou reduzir ao mínimo ·qualquer interf•
assim como os nomes das administrações com
rência objetável, a dotando a solução técnica sug•
busca o acordo, dentro de 60 dias contados da as quais tenha feito acordo.
rida pela IFRB.
data da pulbicação da circular semanal pertinente.
4.2.19 Havendo chegado a um acordo com
4.3.6 No caso de uma administração, cuj;Ela poderá, também, fornecer quaisquer informa- ~da uma das administrações interessadas, a conconsignações conforme o Acordo possam vir
ções ou sugestões que considere úteis para che-. signação será inscrita no Plano com a_ mesma
ser afetadas desfavoravelmente, considerar acc
gar a uma solução satisfatória. A administração condição que se reconhece a uma consignação
tável a interferência causada a estas consign'
que busca o acordo esforçar-se-á para adaptar conforme o Acordo. A IFRB publicará em uma
suas necessidades, na medida do possível, levan- seção especial de sua circular semanal as inforções, como resultado da solução técnica re<:.•
do em consideração as obeservações que tenha mações recebidas em virtude do item 4.2.18 e
mendada pela IFRB, deverá informar à Junta de,
tro de 60 _dias. &ri" caso_ contr_ário e_ dentro r'
recebido.
indicará os nomes das administrações com as
mesmo prazo poderá também propor alteraçC.:
4.2.13 As observações das administrações, quais se tenha aplicado com êxito as disposições
às recomendações da IFRB, sem causar um ef.,.;;
sobre a informação pública de acordo com_ o dis- do presente artigo.
posto no item 42.5 s_erão remetidas à adminis4.2.20 No caso de as administrações interes- ..• _significatiVq na s._on~gnação proposta. Çonsid'
tração que pretende a modificação, diretamente sadas náo chegarem a um acordo, a IFRB efetuará
rando aceitáveis as alterações, a IFRB reformula,
4.2.6 A IFRB enviará um telegrama às administrações que_figurem na seção especial de sua
circular semanaJ;"Comunicando-lhes a publicação
desta informação, e remeterá o resultado de seus
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suas recomendações e as comunicará à adminisadministração notificará a consjgnaçáo de confortração que pretende introduzir a consignação comidade com o Artigo 5 deste Acordo; quando
mo Plano.
-- a IFRB concluir que existe a possibilidade de inter4.3.7 Seasoluç:ãotécnica,em sua forma final,
ferência objetável, tal fato será informado à admita1 como tenha sido adotada pela administração
nistração interessada, a qua1 deverá adotar as meque propôs a modificação, está de acordo com
didas apropriadas para evitá-la. O símbolo será
a margem de interferência adicional permitida no
mantido no Plano até que se concretizem tais
item 4. 7.5 do Anexo 2, a modificaçêo proposta
providências.
será inscrita no Plano, a pedido da administração
4.7 Exemplar de referência do Plano
interessada. A IFRB deverá publicar esta informação em uma seção especial de sua circular sem a·
4.7. 1 A IFRB manterá um exemplar atua1izado
nal.
do Plano, que contenha as modificações introdu43.8 Uma nota no Plano indicará, para os
zidas como resultado da aplicação do procediefeitos dos exames dos projetas de modificação
mento estipulado neste Artigo.
que poderão ser apresentados posteriormente,
4. 7 2 A IFRB dará conhecimento das modifique os cálculos pertinentes serão efetuados com
cações introduzidas no Plano ao Secretário Geral,
relação ao valor inicial da intensidade de campo
o qtialpUblicará novas edições deste, a cada 2
utilizável das outras consignações, no mesmo caanos. a partir da data de entrada em vigor do
nal, sem levar em conta a consignação em_quesAcordo. As modificações serão pubJcadas, no fortão.
mato do Plano, em suplementos trimestrais recapitulativos.
4.4 Solução de Controvérsias
ARTIGOS
Se, depois da aplicação-do procedimento desNotiHcação de consignações de freqüênda
crito no presente Artigo, as administrações inte·
ressadas não' chegarem a um acordo, poderão
5.1 Toda vez que uma administração pretenrecorrer ao procedimento estabelecido no Artigo
da pôr em serviço uma consignação conforme
50 da Convenção. ~As admiflistraçôes poderão
o Acordo deverá nOtificar- a IFRB, nos termos das
aplicar, de comum acordo, o Protocolo Adicional
disposiões do Artigo 12 do ReguJamento de radioFacultativo da Convenção.
comui!icaÇões 1). Qualquer consignação desta
4.5 Anulação de uma consignação
natureza, inscrita no Registro Mestre como_resultado da aplicação das disposições do Artigo 12
Quando uma administração decidir anular uma
do Regulamento de Radiocomunicações, levará
consignação conforme o Acordo, notificará, imeum s1mbolo especial na coluna Observações,
diatamente, à IFRB, que a publicará em uma sealém de urna data na coluna 2a ou na 2b.
ção especial de sua circular semanal.

4.6

Consignações Inscritas no Plano ain-

da não em serviço.

4.6.1 As consignações_ que figuram no Plano,
assim como aquelas nele introduzidas como resultado da aplicação deste Artigo e_ que, em ambos os casos, não tenham sido colocadas em
serviço dentro do prazo de 4 anos a partir da
data de sua inclusão no Plano, serão objeto de
consultas por parte da IFRB à administração interessada, para saber se esta deseja anular tais consignações. No caso de receber resposta positiva,
a IFRB publicará a anuJação em uma seção esp~
cial de sua circular semanaL
4.62 AO- expirar o praZO meridona-dO-no item
4.6.1, se a administração interesada informar que
necessita de mais_ tempo para pôr em serviço
a consignação, e qu_e está tomando as medfdas
necessárias para tal fim, o referido prazo poderá
ser prorrogado por mais de um ano, no máximo.
4.6.3 Venddo o prazo adldonal, mencionado
no item 4.6.2, sem que a consignação seja utilizada, a IFRB não a levará em conta no tratamento
de futuras modificações ao Plano, atribuindo-lhe
um símbolo, no Plano, para indkar tal situação.
A IFRB publicará esta informação em uma seção
especia1 de sua circular semanal.
4.6.4 Se a administração interessada resolver
colocar em servíço a consignação, em data posterior, terá que informar à IFRB. Ao receber esta
informação, a IFRBexaminará a consignação
quanto à interferência objetável que causará às
estações incluídas no Plano após a inserção do
símbolo mencionado no item 4.63. Caso a IFRB
constate que tais estações não sofrerão interferência objetável, o símbolo_ será suprimido e a
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52 Sempre" que se trate de reJações entre
membros contratantes, igual consideração deverá
ser dada a todas as consignaçõ.es de freqUência
colocadas ern serviço de conformidade com este
Acordo e inseridos no Registro Mestre, sem ser
levada em conta a data que figure na coluna 2a
ou na 2b. _
53 Sempre"-qtie-ã lFRB receber uma notificação de consignação, que não esteja conforme
o Acordo e para a qual o procedimento do Artigo
4 não foi aplicado, a devolverá à administração
notificante.
5.4 Se uma administração reapresenta a notificação, havendo aplicado o procedimento previsto no Artigo 4 sem ter chegado a um acordo
com as administrações interessadas, e s_e insiste
na sua reconsideração, a IFRB deverá reexaminá-la. Se a conclusão não for mudada, a consignação deverá ser inscrita no Registro Mestre com
um parecer_desfavorável e um símbolo indicafldo
que a inscrição foi feita sob reseJVa de não causar
interferência prejudicial às consignações conforme o Acordo.
ARTIGOS
Acordos Especiais

Como complemento dos procedimentos previstos no Artigo·4 deste Acordo e com--vista a
facilitar sua aPlicação para melhorar a utilização
do Plano, os Membros Contratantes poderão concluir ou continuar com acordos especiais de confor":l!dade c~m .a~. dispC?siç_~e_s pertinentes -~a
Convenção e do Regulamento de Radiocomunicações.
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ARTIG07
Campo de apllcação do Acordo

7.1 O Acordo obriga os Membros Contratantes em suas relações mútuas, porém não em suas
relações com os países não-contratantes.
7.2 Se um Membro Contratante formular reservas sobre a aplicação de quaisquer das disposições do Acordo, os demais Membros Contratantes não estarão obrigados a observar estas disposições em suas relações com o membro que
as tenha formulado.
ARTIGOS
Aprovação do Acordo

Os Membros signatários deverão notificar, tão
logo possfvel, sua aprovação a este Acordo, ao
Secretário-Geral, mediante o depósito de um instrumento de aprovação. o secretári_o--Geral deverá cientificar, imediatamente, os demais Membros da União de cada instrumento de aprovação
que receba.
ARTIG09
Adesão ao AcOI'do

9.1 Todo Membro da União pertencente à Região 2, não signatário deste Acordo, poderá, a
qualquer momento, depositar um instrumento de
adesão junto ao Secretário-Geral, que infonnará,
imediatamente, os demais Membros da União.
A adesão estender-se-á ao Plano, tal corno ele
se apresenta no momento, e não poderá conter
nenhuma reserva.
9.2 A adesão ao Acordo terá efeito na data
em que o Secretário-Geral receba o instnimento
de adesão.
ARTIGO lO
Denúncia do Acordo

10.1 T ado Membro Contratante poderá, a
qualquer momento, denunciar e&1e Acordo, mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral,
que informará os demais Membros da União.
10.2 A denúncia terá efeito um ano após a
data de re~bim_ento da notificação pelo Secretárlo-Gera1.
10.3 Na data em que a denúncia do Acordo
se tome efetiva, a IFRB eliminará do Plano as
consignações inscritas em nome do Membro que
haja denunciado o Acordo.
ARTIGO 11
Entrada em vigor do Acordo

O Acordo entrará em vigor em 1ç de julho de
1983, às 8 horas UTC.
ARTIGO 12
Duração do Acordo

12.1 O Acordo foi estabelecido com o fim de
atender as necessidades dos serviços de radlodi·
fusão em ondas médias, durante um período de
aproximadamente 1O anos, a partir da data de
sua entrada em vigor.
12.2 O Acordo permanecerá em vigOr até sua
revisão por uma Conferência Administrativa de
Radiocomunicação competente da Região 2.
I) Ao Inscrever no Registro Mestre as consignações notifica·
a IFRB colocará símbolos apropriados para Indicar que:
- a potência Inscrita corresponde à potência dt.l estação;
-no caso de antenas orudlreclonais, a altura de untemt esUi
expreSSlldu em graus elébicos.
~s,
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Faço saber que o Congres5o Nacional aprovou, nos termos do arl44, item I, da Constituição, e eu, Humberto·
Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 11,

DE 1987

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Cientifica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Tailândia.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GOverno da Tailândia.
Parágrafo único. Quaisquer atos ou ajustes complementares, de que possam resultar revisão ou modificação
do Acordo, são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

'l

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
CIEI'ITÍACA ENTRE O GOVERNO
DA REPáBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DO
REINO DA TAILÂNDIA
O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo do Reino da Tailândia. (doravante

denominados Partes Contratantes),
Com base nas relações amistosas existentes

entre os dois países e em vista do interesse comum pelo progresso do desenvolvimento técnico
e científico relativo ao aprimoramento da qualidade de vida de seus povos e à luz de seus objeti-

vos comuns de desenvolvimento social e econõmico, e de acordo com os princípios de igualdade
e beneficio mútuo,

Acordam no seguinte:
ARTIGO!

As Partes Contratantes promoverão, de acordo
com suas respectivas leis e regulamentos, e sob
a égide deste Acordo, a cooperação técnica e
científica entre os dois Estados.
ARTIGO II

A cooperação a que se refere o presente Acordo
incluirá:
a) o intercâmbio de informação técnica e científica;
b) a disponibilidade de pessoal técnico para
transferir conhecimento e experiênda técnica e
científica;
c) o intercâmbio de pessoal técnico para estudo, observaç_ão, pesquisa e treinamento nos campos técnico e científico;
d) a implementação conjunta ou coordenada
de programas, projetas e atividades nos territórios
de _uma ou de ambas as Partes Contratantes;
e) outras formas de cooperação técnica e
científica que puderem ser mutuamente acordadas pelas Partes Contratantes.
ARTIGO!ll

O estabelecimento de programas, projetas e
outras formas de cooperação no âmbito do presente Acordo, e os pormenores deles resultantes,
serão defmidos por ajustes complementares concluídos entre as Partes Contratantes ou entre erga·

nismos governamentais brasileiros e tailandeses,
e que entrarão em vigor por via diplomática
ARTIGO IV

Ás ParteS Contratantes, em conformidade com
suas legislações internas, poderão promover a
participação de_organizações e instituições privadas de seus respectivos países na implementação
de programas, projetas e outras atividades de ecoo._
peração previstos nos ajustes complementares referidos no Artigo Ili deste Acordo.
ARTIGO V

1. As Partes Contratantes, quando considerarem conveniente, e por aprovação mútua, poderão convidar organizações e instituições de terceiros países ou organizações internacionais e particiParem -de programas, projetas e outras ativldades de cooperação decorrentes deste Acordo.
2. As Partes ContratanteS convirão por mútuo
entendimento quanto ao modo e à extensão da
partlcipaçiio ·dessas organizações e instituições.
ARTIGO VI

1, As despesas decorrentes do envio de pes-

soal técnico,_ equipamentos e materiais de uma
Parte Contratante para a outra, dentro das finalidades deste Acordo, serão cobertas pela Parte remetente.
2. · As despesas a serem cobertas pela Parte
receptora relativamente ao pessoal técnico compreéii.derão gastos de manutenção, despesas mé-dicas e de transporte local, a menos que de_cidido
diferentemente nos ajustes complementares concluídos em decorrência do Artigo li1 deste Acordo.
ARTIGO VII

Cada Parte Contratante:
1. facilitará a entrada e_ a saída de seu tenitório, em conformidade com suas leis e regulamentos, de pessoaf técnico e de membros de
suá família imediata, bem como dos equipamentos utilizados em projetas· e programas.so~ a égide
deste Acordo e de seus ajustes complementares;
2. isentará o pess6a1 técnico 4a outra_ Parte
de impostos. aduaneiros, bem como de outros
impostos de natureza similar, que incidam sobre
seus bens pess·oaJs e domésticos, desde que estes
sejam importados nos seis primeiros meses de

sua primeira chegada ao país receptor, e desde
que o período de sua residência exceda um ano.
Tal isenção não se aplicará aos veículos motorizados;
3. isentará de todos os impostos aduaneiros,
e de outros impostos de natureza similar, as importações e as exportações, de um país para o
outro, de equipamentos e materiais necessários,
à implementação_ deste Acordo e de seus ajustes
complementares, sob condição de sua reexportação à Parte remetente ou do .término da vlda.
útil de tais equipamentos e materiais, ou transferência dos mesmos ã paite ·receptora, de acordo
com as leis e regulamentos desta última.
ARTIGO VIII

1. Com o objetivo de promover a implemen·
tação e de acompanhar o desenvolvimento do
presente acordo e de seus ajustes complementares, um Comissão Mista reunir-se-á alternada-mente no Brasil e na Tailândia a cada dois anos,
o.u quando necessário. A Comissão Mista será
composta de membros brasileiros e t.aJ1andeses,
os quais serão nomeados por seus respectivos
GovernoS-para cada reunião. O setor privado também poderá, mediante aprovação das Partes Contratantes, estar representado na Comissão Mista.
2. Sempre que se cónsiderar adequado, grupos de estudo sobre qualquer área específica de
interesse poderão ser nomeados por acordo mútuo das Partes ContratanteS.
ARTIGO IX

Cada Paite COiltrcitante notificará a 'oUtra do
cumprimento dos requisitos exigidos por sua legisJação nacional para ~aprovação deste Acordo,
o qual entrará em vigor na data da segunda notificação. O presente Acordo permanecerá em vigor
por um periodo iniçj~ de cinco anos e será automaticamente renovado por periodos sucessivos
de cinco anos, a menos que uma das Partes Contratantes notifique a_outra, por escrito, doze meses
antes do término de sua vigência, de sua decisão
de denunciá-lo.
O término do presente Acordo não afetará a
realização de programas, projetas ou atividades
empreendidos sob a égide deste Acordo ou de
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Novembro de 1987
seus ajustes complementares, e que não tenham
sido inte[rainente conduídos à época do término
deste Acordo.

Em testemunho do que, os _abaixo-assinados,
devidamente autorizados por seus respectivos

Oov'elnos, -assirianl- este Acordo e nele apõem

seus selos.
Feito em Brasília; aos J2 dias do mês de setembro de 19821;
três exemplares originaiS,

em

nos idiomas português, taiiãndês e inglês, sendo
todos os textos igualmente autênticos. No caso~

de qualquer divergência quanto à interpretação,
o textO em inglês prevalecerá.
Pelo G9vemo da República Federativa do Brasil:
Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo do Reino da Tailândia: Siddhl
SavetsDa.

Faço saber que o Congresso Naçi_onal aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte ·
··
·
DECRETO LEGISlATIVO N• 12, DE 1987
Aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos
da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da RepúbUca Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China, em Pequim, a 11 de outubro de 1984.
Art. 1' É aprovado o Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nl.lcTear, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Pequim, a 11 de
outubro de 1984.
··
... ·
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar revisão
do Acordo, bem como aqueles que -se destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2• Este decrelOTegislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

ACORDO EN1RE O GOVERNO DA
REPÚIIUCA FEDERATIVA DO BRASR.
E O GOVERNO DA REPÓBUCA POPOLAR
DAC~PARAACOO~ÇÁO

NOS USOS PACIACOS DA
ENERGIA NUCLEAR

O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República Popular da China,

Inspirados pela amizade entre seus povos e pelo
desejo comum de ampliar a cooperação bilateral:

Tendo presente que o uso da energia nuclear

para fins pacíficos é importante fator Para a pro-

moção do desenvoMmento social e econômico
dos dois países;
Considerando que ambos os pafs_es realizam
esforços para suprir as necessidad~s de seu desenvolvimento econômlco e -social pelo uso da
energia nuclear;

Tendo em vista o fato de que ambos são países
em desenvolvimento e membros da Agência ln~
temacional de Energia Atômlca;
Convencidos de que uma ampla cooperação
entre os dols países nos usos padficos da energia
nuclear contribui para o desenvolvimento_ de suas
amistosas relações de cooperaçã_o;
Convieram no seguinte:
ARTIGO!

As Partes Contratantes, conforme o estàbelecido no presente Acordo, cooperaráo nos usos
pacíficos da energia nuclear _com base no respeito
mútuo à soberania, na não interferência nos res·
pectívos assuntos internos, na igualdade e bene·
ficio mútuo.

ARTIGO U
I. Sujeito ao presente Acordo, os campos de;
cooperação entre ambas as Partes poderão in· -duir:
a) pesquisa básica sobre os usos pacíficos da
energia nuclear;
b) pesquisa, projeto, construção e operação
de centrais nudeares e reatares _.de pesquisa;
c) prosperação e pro_cessamento de minérios
e urânio;
d) fabricação de elemento_ combustível;
e) pesquisa sobre a regu1arnentação em segu~
rança nuclear;
f) produção e aplicação de isótopos radioativos;
g) outras áreas de interesse mútuo.
2. As mOdalidades de cooperação entre as
duas Partes poderão incluir:
a) intercâmbio e treinamento de cientistas e
técnicos;
b) realização c::! e simpósios e seminários;
c) fornecimento de consultaria e serviços técnicos;
d) intercâmbio de informaç_ões científicas e
técnicas de dOCumentaÇãó: -- .e) outras _formas de cooperaçãq consideradas
apropriadas por ambas as Partes.

e

ARTIGo·m

A cooperação no quadro do presente Acordo
5erá-ímplementada entre os Go'!'emos de ambas
as Partes ou ·por agências competentes por esses
designados. O conteúdo específico, o alcance _e_
outros pormenores da cooperação serão estlpa~
dos em ajustes específicos_ a serem concluídos
pelas Partes.
ARTIGO !V
As Partes CóritrataftteS poderão fazer livre uso
das informações intercambiàdas no quadro do

presente Acordo, com exceçãcl daguelas para as
quais a Parte fom~cedora tiver estabelecido condi-ções ou- reservas cOiJ,cetnentes- ao seu uso oudisseminação.
ARTIGO V

Materiais nucleares e equipamentos necessá~
rios para a implementação de seus respectivos
programas ou de ·programas-Conjuntos para o
uso pacífico _da energia nuclear poderão ser trans·
feridos entre as Partes Contratantes nos termos
do presente ACOrCfO: Os materiais nucleares e
equipamentos transferidos não deverão, contudo,
ser transferidos 'além do território ou jurisdição
da Parte que os receber, a não ser -que ambas
as Partes assim o consintam.
ARTIGO V!
Todo o material ou equipamento fornecido nos
termos do presente Acordo por urna Parte à outra,
ou o material obtido pelo uso desse material ou
equipamento, ou o material utilizado no equipamento fornecido nos termos do presente Acordo,
só .deverá ser utilizado com fmalidades pacíficas
e não deverá ser usãdo para a manufatura ou
desenvolvimento de armas nucleares ou para
qualquer finaJidade militar. As Partes Contratantes
se comprometem a solicitar à Agência Internacional de Energia Atômica -a aplicação de salvaguardas em relação aos materiais nucleares ou
equipamentos transferidos nos termos do presente Acordo, ou em relação a material especial
fissionável obtido pel_o uso dos materiais e equipamentos adma referidos.
ARTIGO VII

Cada-uma das Partes deverá tomar as medidas
me<:essárias pafa manter, eilúeu territ6fi0, proteção física adequada dos inateriais nUcleares e
equipamentos nos termos do presente Acordo.
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cumpridas todas as respectivas fonnalidades \eARTIGO VIII
As Partes Contratantes realizarão todos os es- , gais requeridas para a entrada em vigor de um
forços necessários para apoiar e promover a coo- tal Acordo. e ficará em vigor durante_ o período
4~ quinze (15) anos, e assim sUcessivamente. e
peração científicn e__Wcnica entre as diferenW:s
de forma automática a cada cinco _anos, salvo
agências e instituições de ambos os paises no
se uma das_Partes_ notificar, por escrito, à outra
campo dos usos pacíficos da energia nuclear.
sua intenção de denunciá-lo com um ano de ante·
ARTIGO IX
As Partes Contratantes tomarão as medidas ne~
cedência da data de sua expiração.
2. Os ajustes específicos concuídos conforme
cessárlas para faé:ültar a efetiva implementação
·do presente Acordo. As Partes Contratantes reali- o Artigo III do presente Acordo não serão afetados
zarão, por solicitação de qualquer uma delas, con- pela expiração do presente Acordo. No caso em
que o presente Acordo seja denunciado, os disposultas sobre a implementação do presente Acordo, desenvolvimento da cooperação e outros as- sitivos do Artigo V, VI e VIl permanecerão válidos
suntos de interesse mútuo, relativos à cooperação
enquanto qualquer material e instalação transfeinternacional no campo dos usos pacificas da rida nos termos do presente Acordo permanecer
_o_o_território_ou sob jurisdição c;la Parte que __ ps _
energia nuclear. _
receber.
ARTIGO X
1. O presente Acordo entrará em vigor na dada
3. Se necessário, o presente Acordo. poderá
da segunda notificação pelas Partes de que foram
ser modificado a qualquer mor;nento através de

NQvembrq_de 1!')87

consultas realizadas ~ntre as Partes Contr~s.
entrará em vigor na data da segunda notificação de que as respectivas exigências
legais foram devidamente satisfeitas.
Feito em Pequim, aos 11 de outubro de 1984,
em dois exemplares originais, nos idiomas portu·
guês e chinês, sendo ambos igualmente autênticos.
~modificação

Pelo Governo da República Federãtiva do Brasil:

Pelo Governo da República Popular da China:

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISlATIVO N• 13, DE 1987
Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da Repúbüca Federativa do
Brasil e o Governo da Repúbüca Islâmica do Paquistão, concluído em Brasília, a 18 de novembro
de 1982.
Art. 1' É aprovado o teldo do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Islâmica do Paquistão, concluído em Brasília, a 18 de novembro de 1982. ·
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer ates de que possam resultar
revisão deste Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de novembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
ACORDO COMERCIAL
El'ITRE O GOVERI'IO
DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERI'IO DA REPÚBUCA
ISLÂMICA DO PAQWSTÃO

O GovernO da República Federativa do Brasil

e

ARTIGOIIT

ARTIGO VII

Ambos os Governos comprometem-se a conceder licenças de importação/exportação sempre
que necessário, de conformidade com as leis e
-regulamentos em vigor_em cada país.

Os bens exportados de uma a outra Parte Con·
tratante, nos termos do presente Acordo, serão
de origem da Parte exportadora para consumo
no território da Parte importadora. Tais bens não
serão reexportados para terceiros países.

ARTIGO IV

O Governo da República Islâmica do Paquistão,
representado por. seu Presidente,
Desejosos de desenvolver, estender e fortalecer
as relações comerciais entre os ,dois países com
base na igualdade e beneficio rriútuo,
Acordam o seguinte:
(

Ambos oS Governos conceder-se-ão mutua·
mente _em suas relações comerciais, tratamento
de nação mais favorecida, de conformidade com
as disposições e decisões do Acordo Geral de
Tarifas e Comércio (GATI).

ARTIGO!

ARTIGO V

As Partes Contratantes, de ccinrormidade com

as leis, normas e procedimentos em vigor em
seus respectivos países, tomarão todas as medidas necessárias para facilitar, fortalecer e diversificar o comércio entre os dois países.
ARllGOIT

COm vistas a atingir os objetivos mencionados
no Artigo I do presente Acordo, ambos os Governos encorajarão empresas e organizações importantes de seus respectivos países a examinar a
possibilidade de entendimentos a curto e longo
prazo, e, quando necessário, a concluir tais contratos, mediante consentimento mútuo.

Com vistas à concretização dos objetivos previstos neste Acordo, cada Governo encorajará e
facilitará a realização de visitas de empresários
e delegações empresariais, bem como a realização, em seu território, de feiras de comérdo e
exposições a cargo de empresas e organizações
da outra P<me, de conformidade_ com as leis e
regulamentos vigentes no pais.
ARTIGO VI

Todos os pagamentos e encargos referentes
ao comércio entre os dois países efetuar-se-ão
em moeda livremente conversível, de conformidade com as normas vigentes em cada país.

ARTIGO VIU

Os preços dos bens comercializados no âmbito
do presente Acordo serão determinados_com base nos preços do mercado mundia_~.
ARTIGO IX

1. com VistaS "à concretiiação das metas -e
objetivos dO presente Acordo, as Partes Contratantes instituirão uma comissão de representantes, designados pelos respectivos Governos.
2. A comissão reunir-se-á alternadamente no
Brasil e no Paquistão, sempre que as Partes julgarem necessário.
-3. A comissão_ deverá:
a) analisar a implementação do previsto no
presente Acordo;
b) examinar e recomendar m~das para asolução de problemas que possam surgir durante
a implementação do pi-eSeil.te Acordo ou no curSo
do desenvolvimento das relações comerciais entre os dois países;
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c) considerar propostas apresentadas por

qualquer das Partes Contrcitarites, rio âinbito do
presente Acordo, com vistas a maior expansão
e diversificação do comércio entre os dois países.

~

,oJ<TI<lO XI

Cada illn'ã. -das -Partes COntratantes notificará

a outra da conclusão das respectivas formalidades
constitucíonaiS ne-cessáriaS à aprovação do presente Acordo, o qual entrará em vigor 30 (trinta)
dias a contar dã data da s_egunda notift~ação.

ARTIGO X
Sujeita ao desenvolvimento do_comérciÕ e suas

conseqüentes necessidades, será dada preferência, para o transporte dos bens comercializci:dos,

a navios_ de bandeira dos dois países.

1. O presente Acordo terá vigência por um
período de 3 (três) anos, automatic~mente renovável por períodos iguais e sucessivos, a menos
que uma das Partes notifiqUe a outra·, com uma
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antecedência mínima de 3 (três) meses da data
de expiração do período de_ validade, de sua decisão de_ terminá-lo.
Feito em Brasília, aos 18 dias do mês de novembro de 1982, em dois exemplares originais
nas línguas portuguesa e inglesa, sendo ambos
o:s textOs igualmente autênticos.
Pelo GovernO da República F'ederãtiva dO Brasil:
Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Presidente d_a República Islâmica _do Paquistão: S.M.A. Khairi.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I-ATA DA 84" SESSÃO, EM 25 DE
NOVEMBRO DE 1987

1.! -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 - Oficlo do Sr. 1"·Secretário da
Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto de leí:
-Projeto de Lei da Câmara -n~ 46/8?_-:- _

Corrip-leii\ei1tai (n" 12/87-- Complementar
naquela Casa), de iniciãtiva do Sr. Presidente
da República, que dá noVa: redação à lista de
seiViços a que se refere o art. 8" do Decreto-Lei
n9 406, de 31 de dezembro de 1986, e dá
outras providências.

1.22- Requerimento
- N? 270/87, de autoria do Sr. Senador
Guilherme Palmeira e outros Srs. Senadores,
de convocação do Sr. Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio, a fim de que, perante
o Plenário, preste informações que menciona.
1.2.3 -Discursos do Expediente

SEJYADOR TrAMAR FRA!iCO- Eleição do
Dr.José Israel Vargas para o Conselho Consultivo da UNESCO.
.
~ ~
SENADOR SEVERO OOfrfES- Retaliação
americana às exportações brasileiras.

1.3 -ORDEM 00 DIA
Projeto de Lei da Câmara n" 42, de 1987
(n9 187/83, na Casa de oriQem), de-iniciativa
do Sr. Presidente da República, que autoriza
a criaçao-de municípios no Território Federal
do Amapá, e dá outras proVidências. Aprovado. A sanção.
-- _
--Projeto de Resolução n" 194, de 1987 (apresentado peJa Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer-n" ·t 9, de 1987),
que autoriza o Governo do Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 78.021322,63 (s'eterita oítO~mllhões,
vinte e um mil, trezentos e vinte e dois cruzados
e sessenta e três centavos). Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Resolução n9- I 95,- de 1987, clue
retifica a Resolução n9 38, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal de Campo MOurão,

e

Estado do_ Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de Ci$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados). Vota·
~o ~dlada por falta de quorum.
_
- Projeto de Resolução n 9 196, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado do Amazonas_
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 465.000,00 Obrigações do TesourO Nacional:-:- OTN. Vota~o adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n 9 197, de 1987, que
autorú:a ã Prefeitura Municipal de Aparecida
de Goiânia, Estado de Goiás, a--Contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 60.000,00 Obrigações_do Tesouro
Nacional - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
_ _
_
Projeto de Resolução n° 198, de 1987, que
al.ttoliza a Prefeitura Municipal de Arai Moreira,
Estado d6 Mato Giósso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 4.914,47 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Resolução n~ 199, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé, Es~
tado do Mato Grosso, a contratar operação
de _Ci'édito no valor corre$pondente em cruzados a 80.000,00 ObriQaÇões do Tesouro Nadona!- OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n9 200, de 1987, que
autoriza_a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.393,07 Obrigações do Tesoui6 Nacional-:- OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n<1 201, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Munícipal de Pontal, Estado de São Paulo, _a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a31.551,91 Obrigações_do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo~

rum.
Projeto de Resolução n~ 202,_de 1987, que
aufoffi:ã a Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, a contratar operação de
créaito no valor correspondente, em cruzados,

a 3.183,16 ObrigaçõeS-do Tesouro NaCioncif:.::.. OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Resolução n9 203,.de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo tfori~
. zonte, Estado de Minas Gerais, a cOntratar Operação de crédito no valor correspondente, em
cnizados, a 466.400,00 Obrigações do T esCuro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução no 204, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito nO Valor corresrcondente, em
cruzados, a 255.141,12 Obrigaçoes do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n 9 205, de 1 987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gon~
çalves, Estado do Rlo Grande do Sul, a contratar ~operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 5.921,05 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN. Votação adiada por faha de quorum.
Projeto de -Res61uç_ão- n~ 206, de 1987, que
autoriza a Prefeitlirã Municipal de _Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Suf, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1282,33 Obrigações
do Tesouro Nacional -OTN. Votação adiada por falta de_ quorum.
Projeto de Resolução no 207, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança
J:'aulista, ~ado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 207.869,00 Obrigaçóes do Tescuro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n? 208, de I 987, _que'
autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 93.984,96 Obrigações do Tescuro _Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.

Projeto_ d~ Resolução n? 209, de 1987, Que
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruza-
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dos, a 5.555,73 Obrigações do Tesouro

Na~

dona! - o:rN. Votação adiada por falta de
quorum.

Projeto de Resolução n'? 210; ae 1"987,--que
autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar, EStado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 16.917,29 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Resolução no 211, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Maior, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.471,64 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.

.

Projeto de Resolução n1 212,de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Ma-

a

cedo, Estado de São Paulo, contratar operação de crédito no valor correspondente, _em
cruzados, a 1.297,39-0brigações do Tesouro
Naciona1 - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Resolução n" 213, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipa1 de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 4.903,67 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n" 214, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipa1 de lndaiatuba,
Estado de São Paulo, a coiltratar operação
de crédito no vaJor correspondente, em cruzados, a 202.400;00 Obrigações do Tesouro Na~
dona! ~OTN. VotaÇão adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução nç 215, de f987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltacoatiara.
Estado do Amazonas, a contratar operaçil:o
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 79.936,93_Dbrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por fa1ta de
quorum.

Projeto de Resolução n" 216, de 1987,-que
autoriza a Prefeitura MUnicipal de ltiquira, Esta· do do Mato Gross.o, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 32.123,55 Obrigações do Tesourõ Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera~
ção de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 16.818,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Resolução n9 220, de 1_987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, a contratar operação
de crédito_ no valor correspondente, em cruzados, a 9.760,29 Obrigações do Tesouro Nadona! - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n? 221, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Lagarto, Es~
tado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 5.148,73 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
_---Projeto âe Resolução n? 222, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado do Amazonas
a contratar operação de crédito no valor cor- respondente, em cruzados, a 877.106,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n 9 223, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Anaun1ândia,
Estado do Mato Grosso_ do Su1, a contratar
operaçãO de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 7.057,05 Obiigações dO-Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quonlln..
Projeto de Resolução n9 224, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, EStado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valoi- correspondente, em cruzados,
a 83.368,83 Obrigações do T escuro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo·

rum.

-

Projeto de Resolução n9 225, de 1987, que
autoriza á Prefeftura Municipal de Aracaju, _Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 58.539,25 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.

rum.

Projeto de Resolução nç 226, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Pacatuba,
Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito no va]or correspondente, em cruzados,
a 16.l80,~ Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

Projeto de Resolução n" 217, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara, ES~
tado do Mato Grosso, a cOntratar operação
de crédito no valor Correspondente, em cruzados, a 79.997,18 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução no 218, de 1987, que
autoriza a Prefeitui'ã. Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 7.5oo;oo Obrigações do Tesdüró
Nacional - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Resolução n"' 219, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim, Es-

Projeto de Resolução n9 227, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado da Parruba, a
contratar operação de crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 42.360,70 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 228, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 48.974,87 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 229, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar

rum.

operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados,- a 57.062,03 Obrigações -do Tescuro Nacional- OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução_n? 230, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Parmba, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
6.053,-19 Obrigações do Tescuro NacionalOTN. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n~ 231, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
- a 10.556,03 Obrigações do T escuro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Resolução n9 232, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução nç 233, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no va1or correspondente, em
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n~ 234, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança
Pau1ista, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 53.023;00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Resolução n~ 235, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Cristinápolis,
EstadO de Sergipe, a contratar operação de
ctédito no valor correspondente, em cruzados,
a 14.035,30 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo·

rum.
Projeto de Resolução_ n? 236_~ de 1987, que
autoriza a Prefeitura Mwúcipal de Içara, Estado
de Santa Catarina, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 552,55 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n? 237, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de lndiaroba,
Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 2.569,50 Obrigações do Tesouro NaciOnal
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Resolução n~ 238, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Munldpal de Irani, Estado
de Santa Catarina, a_ contratar oper~ção de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 2~080,83 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
PrOjetO de Resolução n9 239, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Joaçaba, Es-

tado de Santa Catarina, a contratar operação
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de crédito no valor correspondente, em

cruza~

dos, a 17.652,26 Obrigações do T escuro Na-

cional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n" 240, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 149.51:3,92 Obrigações do Tesouro Naclonal-OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Resolução n~ 241, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Moema, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 45,985,10 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN:. Votação adiada por falta de
quorum..
Projeto de Resolução n" 242, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 36.259,19 ObrlQaçóes do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
Piojeto de Resolução n9 243, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São João
Evangelista, Estado de Minas Gerais, a cofltratar operação de crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 549,81 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN. Votação adiada
por falta de quorum.
Projéto de Resolução n1 244, de 1987, gue
autoriza a Prefeitura Municipal de São João
do Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 29.292,00 Obrigações do T escuro Nacional- OTN. Votação adlacla por falta de
quorum.
Projeto de Res_olução n9 245, de 1987, que
autoriza a P'refeitura Municipal de São Paulo,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 463.039,04 Obrigações de Tesouro Nacional- OTN:. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução no:> 246, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 465.039,04 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução rT' 247, de l987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrolândia,
Estado do Mato Grosso_ do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 13.000,00 Obrigc:ações qo Tescuro Nacional- OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução no 248, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Solânea, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 15.090,52 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.

Projeto-de Resolução n" 249, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis,
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52.88.1,82 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n? 250, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 108.058,81 Obrigações doTescuro Nacional- OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 251, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de VItória, Esta<1o do Espírito Santo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.725,40 Obrigações do Tesouro Nadonãl- OfN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n 9 252, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do ESpírito Santo; a coritratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 37222,63 Obrigações do Tesouro Nadona! - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Res_oluçãc n 9 253, de 1987, que
autoriza Pi-efeitura Municipal de Campina
Grande, Estado da Para[ba, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 461.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n" 216, de_1985
(n" 2.929/83, ·na Casa de origem), que altera
a reCfação da Lei-119-6251, de 8 de outubro
de 1975, _que "institui nonnas gerais sobre
desportos." Discussão sob restada por falta
de quorum para votação do Requerimento
n• 179/87.

a

Mensagem n' 328, de 1987 (n' 504/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura M~.micipal de Natal, Estado
do Rio Grande do Norté, a contratar operação
de crédito_no valor correspondente, em cruza·
dos, a43I.150,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Discussão sobrestada por
falta de quorum para votação do Requerimento n~269/87.
Mensagem n 9 245, de 1987 (n9 421187, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aquidauana,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,'
em __~~ados, a 7.133,60 Obrigações do Te-souro Nacional-OTN. Encerrada a dlscus·
são, do Projeto de Resolução n~'"254/87, oferecido pelo Senador Wilso_!l Martins, em parecer
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na sesSão seguinte.
Mensagem n 9 248, de 1987 (n?424/87, na
origem), relatíva à proposta para que seja autorizada a Prefeítura deAracaju, Estado de Sergi~
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pe, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 289.111,53
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. EncêiTada a discussão, do Projeto de ResoluçáO n"' 255/87, oferecido pelo Senador Frandsco Rollemberg, em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.

Mensagem n' 249, de 1987 (n' 425/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aracruz, Estado do Espírito Santo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.921,13 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a discussão, do
Projeto de Resolução n9 256/87, oferecido pelo
Senador Meira Filho, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão ~guinte.
Mensagem nç 259, de 1987 (no 435/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto·
rizada a Prefeitura Municipal de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do SuJ, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 65240,00 Obrigações do Tescuro
Nacional - OTN. Encerrada a discussão,
do Projeto de Resolução n9 257/87, oferecido
pelo Senador Saldanha Derzi, em parecer pro~
ferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
Mensagem n9 262, de 1987 (n9 438/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto-rizada a Prefeitura Municipal de Patos, Estado
da Paraíba, a contratar operaçao de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
5.946,81 Obrigações do Tesouro NadonalOTN. Encemtda a discussão, do Projeto de
Resolução n9 258/87, oferecido pelo Senador
Saldanha Derzi, em parecer proferido nesta
data, devendo a cotação ser feita na sessão
seguinte.

Mensagem n' 263, de 1987 (n' 439/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura M~.midpal de Piraju, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, _em cruzado_s, a
20203,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto
de Resolução n 9259/87, oferecido pelo Senador Meira Filho, em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.
Mensagem n~ 265~ de 1987 (n9 441/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto~
rizada a Prefeítura Municipal de Piúma, Estado
do Espírito Santo, -a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 5.182,25 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Enceiri~ela a discussão, do Projeto
de Resolução n 9 260/87, ofereCido pelo Sena·
dor Meira Filho, em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na sessão
segUinte.
, Mensagem n9 266, de 1987 (n9 442/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto--
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rizada a Prefeitura Munidpa1 de Po.é. Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
38.541,21 Obrigações do Tesouro Naciona1
- OTN. Encenada a discussão, do Projeto
de Resolução n 9 261/87, oferecido pelo Senaw

dor Meira Filho, em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.
Mensagem no 284, de 1987 (n9 460/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munidpal de Bragança Paulista, Estado de São p.,uJ_oJ contratar opera-

ª

ção de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 17.827,00 Obrigações do Tesoutõ
Naciona1 - OTN. Encemtda a discussão,
do Projeto de Resolução no 262/87, oferecido

pelo Senador Antonio Faria, em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.

Mensagem nç 289, de 1987 (n9 460/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Maior~
Estado do Piauí, a contratar operaç&> de crédito no valor correspondente, em <:ruzados,
a 20.016,27 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto
de Resolução n9 263/87, oferecido pelo Senador Olagas Rodrigues, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

Mensagem n• 290, de 1987 (n• 466/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 8373,88 _Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. Encerrada a discussão,
do Projeto de Resolução,n9 264/87, oferecido
pelo Senador José Paulo S_isol_, em parecer
proferido nesta data, deyendo a votação ser
feita na sessão seguinte.
Mensagem no 291, de 1987 (n9_467/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de .Minas Gerais, a contratar opei'ação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 104.774,48 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. EnceiTada a discussão, do
Projeto de Resolução nç 265/87, oferecido pelo
Senador Itamar Franco, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

Mensagem n• 296, de 1987 (n' 472/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto- _
rizada a Prefeitura Municipal de Cristinápolis,
Estado de Sergipe, a contratar _operação ae
crédito no valor correspondente, em cruzado_s.
a 6.681,64 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. EnceJTada a discussão, do Projeto
de Resolução n9 266/87, oferecido pelo Senador Francisco Rollemberg, em pare<:er proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
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Mensagem nç 297, de 1987 (n? 473/87, na
origem), relativa à proposta para que seja "'utorizada a Prefeitura Municipal de Cuité, Estado
da Paraíba, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
66.QQQ,OO Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto
de Resoluç_~o n? 267/87, oferecido pelo Senador Wilson Martins, em parecer proferido_nesta
data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.

Mensagem n9 330, de 1987 (n9 506L87, na
origem), relativa à proposta para que s_eja autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Aurora,
Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 12.421,05 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encenada a discussão do Projeto
de Resolução n<? 273/87, oferecido pelo Sena·
dor Antonio Faria, em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.

MênsafÍ~~ ~9 299, de 1987 (n9 475/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Duas Estradas,
Estado da Paraíba, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 9.041,61 Obrigas:ões do Tesouro Nacional
- OTN. Encenada a discussão, do Projeto
de Resolução n9 ;;_68187, ofereci9_o pelo Senador Chagas Rodrigues, ein parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão se-guinte.

Mensagem nç 333, de 1987 (n<> 509/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Sananduva,
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados., a 5244,36 Obrigações do T escuro
Nacional - OTN. Encenõlda a discussão,
do Projeto de Resolução n? 274/87._of~reçi.clo
pelo Senador José Paulo Bisol, em parecer
proferido nesta_ data, devendo a votação ser _
feita na sessão seguinte.

Mensagem n? 301, de 1987 (n9 477/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizad~ a Prefeitura Municipal de Aorianópolis,
Estado de Santa_ Catarina, a contratar operação de crédito no vaJor correspondente, em
cruzados, a 57.403,30 Obrigações do T escuro
Nacional --:- OTN. Enc::errada a discussão,
do Projeto de Resolução nç 269/87, oferecido
pelo--SeriadO!-- Dirceu tàfneko, éin parecer
proferido nesta data, devendO a votação ser
feita na sessão seguinte.
Mensagem no 304, cie 1987 (n9 480/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura MunicipaJ de Içara, Estado
de Santa Catarina,. a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados.
a 13.576,22 Obrigaç~s do Tesouro Nacional
-= OTN. Encenada a discussão, do Projeto
de Resolução n? 270/87, oferecido pelo Sena·
dor Dirceu Carneiro, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser Feita na sessão seguinte.

ia.

MOniagem n• 3
de 1987 (n' 494/87, na
oriQEimJ, relativa à proposta para que seja auto-rizada a Prefeitura: Municipal de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em_ cruzados, a 160.195,50 Obrigações do Tesouro Na.donal - OTN. EncetTada a discussão do
Projeto de Resolução nç 271/87, oferecido pelo
Sen"a,dor Ita.macFranco, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação s.er feíta na sessão seguinte.
Mens~agem n' 322, de 1987 (n' 498/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de crédito no
V.çilor c_orespondente, em cruzados, a
466.018,85_ Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encenada a discussão do Projeto
de Resolyção n<? 272187, ofereci~o pelo Senador Saldanha Derzi, em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.

Mensagem n9 335, de 1987 (n9 511187, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santa Helena,
Estado do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 29.382,72 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encemtda a dlstussão, do Projeto
de Resolução no 275/87, oferecido pelo Senador Ronaldo Aragão, em parecer proferido
nesta data, devendo a voté)ção ser feita na sessão seguinte.
Mensag~m n9 _338, de 1987 (n9 514/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São João
Evangelista, Estado de .Minas Gerais, a contratar operação de crédito no vaior correspondente, em cruzados, a 1.681,05 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN. Encerrada a
discussão, do Projeto de Resolução n9
276/87, oferecido pelo Senador Alfredo Campos, em parecer proferido nesta data, devendo
a votação ser feita na sessão seguinte.
Mensag~m n~ 341, de 19~7 (n9 517/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munidpal de São João do
Piauf, Estado dO -Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.430,61 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n9 277/87, oferecido pelo
Senador Chagas Rodrigues, em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.

Mensagem nç 342, de 1987 (n9 518/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São _João do
Piaui, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6247,17 Obrigações do Tesouro Na~
dona! - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n 9278/87, oferecido pelo
Senador Cha~as Rodrigues, em parecer profe-
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rido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.

Mensagel)) n' 343, de 1987 (n' 519/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autortzada a Prefeitura Municipal de São Miguel
do Oeste, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no vaJor correspon-

dente, em cruzados, a 7.690,00 Obrigações

do Tesouro Nacional- OTN. Encerrada a
discussão do Projeto de Resolução n~ 279/87,
oferecido pelo Senador Dirceu Canieiro, em
parecer proferido nesta data, devendo a votação ser felta na sessão seguinte. _

Mensagem

n~

346, de 1987 (no 522/87, na

origem), relativa à progosta para que seja auto-

rizada a Prefeitura Municipal de São Paulo,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 377.576,75 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n~ 280/87, oferecido pelo
Senador Dirceu· Carneiro, em parecer profe~
rido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
'

Mensagem n~ 352, dEi-1987 (n? 528/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados. a 4.600,00 Obrigações do Teso_uro Nacional- OTN. Encerrada a discussão do Projeto de Resolução n"' 281181, àferecido pelo Senador Wtlson Martins, em parecer
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na sessão seguinte.
Mensagem n"' 353, de 1987 (n"' 529/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto·
rizada a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 6.203,01 Obrigaç6es dà Tesouro Nacional- OTN. Encerrada a discos~
são do Projeto de Resolução n? 282/87, ofere~
. cido pelo Senador Mendes Canale, em parecer
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na sessão seguinte.

Mensagem n' 355, de l 987 (n' 53](87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto-rizada .a Prefeitura Municipal de Teresópolis,
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 129.702,940brigaçõesdo Tesouro Nacional - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n"' 283/87, oferecido pelo
Senador Jamil Haddad, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na ses-são seguinte.
Mensagem n? 357, de 1987 (n" 533/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de T eresópolis,
Estado do Rio de Janeiro, a-contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10336,41 OOrigações do Tesouro Nadona! - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n 9 284/87, oferecido pelo
Senador Jamil Haddad, em parecer proferido
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nesta data, devendo a votação s-er feita na sessão seguinte. __
Mensagem n? 358, de 1987 (n? 534187, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Teresóp-olis,
Estado_do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em ~ruza
dos, a 8264,66 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Encenada a discussão do
Projeto de Resolução n"'285/87, oferecido pelo
Senador Jamil Haddad, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão_ seguinte.
Mensagem n~ 364, de 1987 (n" 540/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto~
rizada a Prefeitura Municipal de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de créditõ no valor correspondente,
em cruzados, a 2.902,00 Obrigaçõ_es do Tesouro Nacional- OTN. Encenada a discussão do Projeto de Resolução n"' 286/87, oferecido pelo $enador Saldªoha.Derzi, em parecer
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na sessão seguinte.
. Mensagem n"" 366, de 1987 (n9 542/87, na
brigem), relativa à proposta para ·que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 19.762,63 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. Encen-ada a discussão
do Projeto de ReSoiução n1 287/87, ofereCido
pelo Senador Márcio Lacerda, em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
·Mensagem n? 367, de.198_1 (n9 543/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto·
rizada a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais,- a -contratar operação de
crédito no valor correspjjndente, em cruzados,
a 14.576,93 Obrigações do Tesouro Nãciõnal
........ OTN. Encerrada a discussão do Projeto
de Resolução n9 288/87, oferecidO pelo Senador Alfredo Campos, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
Mensagem n? 369~ de 198t (n9 545/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado
do Espírito Santo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 14.879,36 Obrigações .do Tesouro Nacional
-=- OTN. Encen-ada a discussão do Projeto
de Resolução n 9 289/87, oferecido pelo Senador João Calmon, em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.
Mensagem n" 371, de 1987 (n"' 547/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul, a cont:J:'atar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 13.338,69 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. Encerrada a discussão
do Projeto de Resolução n? 290/87, oferecido
pelo Senador Mendes <:a.nale, em parecer pro-·
ferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
-
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Mensagem n 9 377, de 1987 (n9 553/87, na
origem), r:elaljva à proposta para que seja autorizada a PrefeitJ,Ira Municipal de Porto Seguro,
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito· no valor correspondente, em cruzados,
a 2Q0.067,92 Obrigações do Tesouro Nácional- OTN. Encerrada a discussão do Projeto de Resolução n<> 291/87, oferecido pélo
Senador MEl:ndes Canal e, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
-Mensagem _n9 378, de 1987 (n\' 554/87, na
origem), Te!ativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahía, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 45.848,90 Obrigações do Tesouro Nacioi-lal
- orn: &cerrada a discussão _do ~rojeto
de Resolução no 292/87, oferecido pelo Senador Mendes Canale, em parecer proferido nestã data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.
Mensagem n~ 379, de 1987 (n9 555/87, na
origem), relativa à proposta para que s_eja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Seguro,
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 74.083,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Eiti:erriida a discussão do Projeto
de Resolução n 9 293/87,_ oferecido pelo Senador Mendes Canale, em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.
1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR FRANOSCO ROLLEMBERGA seca no Nordeste._
SENADOR JaTAHY MAGALHÃES- Plebiscito no Brasil.

SENADOR MAURO BEfíEVIDES~;;__

AiuâC

ção do Governador Tasso Jereissati.

SENADOR JOSÉ IGNÁOO FERREIRA Contribuição da Cia. Vale do Rio Doce para
o desenvolvimento do Espírito Sarito. Prote~
ção da mata_ atlântica no _território capixaba.
1.3.2 _:_c:::omunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutoS, com
Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
..
2-INSTITOTO DE PREVIDêNCIA
DOS CONGRESSISTAS
-- ~ ---:--Balancete Patrim6ni31 e Demonstrativo das-Receitas e_Despesãs referentes_ao período de 19-J a 31-10-87; e Demonstrativo
das Receitas e Despesas do mês de outubro

de 1987.
3-CENTRO DE INFORMÁTICA E
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SE-

NADO Fa>ERAL
-Ata de reunião do Conselho de Supervisão.
4-MESA DIRETORA
5-LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
6- COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES
PERMANENTES
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Nçvembro de 1987

Ata da 84" Sessão, em 25 de novembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA_,
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Jutahy Magalhães e Dirceu Carneiro.
ÀS 10 HORAS. ACHAM-5E PRESENTES OS
SRS. SEIYADORES,
.
Aluízlo Bezerra -

Leopoldo Perez ~ Çc;~rlos De'

Carli- Aureo Mello- Odacir Soares- Rona1do
Aragão - Olavo Pires - Joã.o Menezes - Almir
Gabriel-Jarbas Passarinho.-J~o CasteloAlexandre Costa- Ed{sgn l-P_b~Q ~-..João LoqQ
-Chagas Rodrigues- Alvaro Pache.co- Hugq
Napoleão-:-- Virgílio Távora- Çid.S.abóia de Câr~

valho ·- Mauro Beoevides ~ Cario~ Alberto --:José Agripirio Gadelha -

Lavoisier Maia - _Marcond~s

Humberto Lucens;l :- Rª-(fnundo üra

-Marco Maciel -Antonio Faria_s _- Mansueto
de Lavor- GUilherme Palmeira- Divaldo Swua~

gy- Teotonio Vilela Filho """'7" Albano Franco .:..._
Francisco Rollemberg- Lo_urival Baptista- Luiz
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar José lgnácio Ferreira- _Gersofl. Carilata -João
Calrilon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro Itamar Franco- Alfredo Campos- Ronan Trto
-Severo Gomes...:...... Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas -Mauro Borges -Iram Saraiva
- [rapuan Costa Júnior -_Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes Rocha -Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi~ W_ilsonMartins -Leite Chaves-Affonso
Camargo - José Richa - Jorge Bomhausen
- Dirceu Carneiro - Nclsofl. Wedekin -José
Paulo Bisol-José Fogaça.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de
68 Srs·. Senadores. Havendo núme(O r:~imental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deu_s iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l»-Secretárlo irá proceder à leitura do
Expediente.
J:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍOO
Do Sr. 1 •-secretário da Câmara dos Deputados encaminhiimdo à revisão do Senado
autógnúos do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 46 de 1987-Complementar
(N• 12/87-Complementar, na Casa
de origem)
De iniciativa do Sr. Presfdente
da República
Dá nova redação à Usta de Serviços
a que se refere o art. & do Decreto-lei
n~ 406, de 31 de dezembro de 1968, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decr~:
___________ _
Art 1o A üsta de SeiViço anexa ao Deci-eto-lei
n" 406, de 31 de dez,e_mbro de 1968, com a reda-

ção _d~terminad!'J- pelo Decreto-lei n" 834, de 8
de setembro de 1969, paSSa a ter a redação da
lista anexa a esta lei complementar. ·
Art. 2» O § 39 do _art. 91' "dg Decreto;.lei n~ 406L
de 31 de dezembro de 1968, -alterado pelo Decreto-lei n~ 834, de 8 de setembro de 1969, passa
a ter a seguinte redação; ·
· ·
.

"§ 3~ _Quando os serviços .a que se referem ÓS ftens I, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91

- e 92 da Lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujetfas ao imposto
na forma do § 1~. calculado em relação a
cada proftssional habilitado, s&::io, empregado ou não, que preste serviço em nome ~a
sodedcide, embora assumindo respo_[]Sabilidade pessoal, noS termós da lei aplicável.

Art. 39 _ As informações individualizadas sobre
serViços prestados a terceiros, necessárias à comprovação dos fatos gerad_ore,s _citados nos itens
95 e 96, serão prestadas pelas instituições fmanceiras na forma prescrita pelo inciso II do art.
197 da Lei n1> 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Naç:ional.
Art. 49 Os .circos. ambulantes ficam isentos
do imposto sobre serviços de qualquer natureza.
Art. 5~ Ficaacrescentadaao@)t.12doDecreto-lei N'l406, de31 de dezembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n 9 834, de 8 de setembro de
1969, a seguinte alfnea:
"c) no caso de instituições autorizadas a
funCionar pelo Banco Central do Brasil, o
do estabelecimento que contabilizar a re'ceita."
· Art. 61> Esta-leicomplementarentraemvigor
na .data de sua publicação.
Art. 7» Revogam-se as disposições em contrário.

Usta de Serviços

Serviços de:
1 - Médic.os, inclu$ve análises dín1cas, eletricidade médica, radioterapia; ultrá-sonografia, ·radiologia, tomográfia e congêneres.
·
2 - Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios
de análise, ambulat6rios, prontos-socorros, manicómios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congéneres.
3- Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres.
4- Enfermeiros, obstetras, ortóptlcos, fonoaucllólogos, protéticos (prótese dentária).
5 -Assistência médica e congêneres previstos
nos itens 1, 2 e 3 desta lista~_ prestados através
de planos de medicina de grupo, convênios. indu~
sive com empresas para assistência a emprega~
dos.
6 - Planos de saúde, prestados por empresa
que não esteja incluída no item 5 desta Lista e
que se cumpram 8ti"avês de serviços prestados
por terceiros, contr<!-tados pela empresa ou ape-

nas pagos por esta, mediante indicação do beneficiáriá do plano.
- -- 7 .;_Asilos, creches e Congéneres.
_8--' MédicoS Vetêrinários. _ , __
9 - Hospitais veterinários, clínicas veterinárias
e congêneres. ~~ -- 10 --Guarda, tratamento, amestramento,
aclestramento, embelezamento, alojamento e
congêneres, relativos a animais.
11 -Barbeiros, cabeleireiros, mainucros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêne-

res.
12-- Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres.
13- Varrição, coleta, remoção e _inc::_ineração
de lixo.
14-Umpeza e· dragagem de portos, rios e
canais.
15..:.... Limpeza, manutenção e ·conservação de
imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins.
16- Desinfecção, imunização, higienização,
desratização e congêneres.
.
11--=- Controle e tratamento _de efluentes de
qualqUer natureza e de agentes físicos e biológicos.
· 18 -Incineração ·de resíduos quaisquer.
· 19- Umpeza de chaminés.
20- Saneamento ambiental e congêneres.
-21 -AssistênCia técnica (exceto a hlp6tese em
que os seiViços sejam prestados por uma sociedade a outra controladora ou controlada, a hipóteses em que as sociedades contratantes estejam
Sob controle ·comum e a hipótese em que os
setviços sejam prestados em decorrência de contratos registrados no Instituto Nacional da Proprie__ @de Industrial).
22 -~ses.soria ou consultaria de -qualquer na~
tureza, não contida em outros itens desta Lista,
organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultaria técnica, financeira Ou administrativa (exceto a hlp6tese
em que os serviços sejam prestados por uma
s.oded_ade a .outra controladora ou controlada e
a hipótese em que as sociedades contratantes
estejam sob controle comum).
·
23- Planejamento, coordenação, programa~
ção ou organização técnica, financeira ou administrativa (exceto a hipótese em que os serviços
sejam prestados por uma sociedade a outra con·
troladora ou controlada e a hipótese em que as
sociedades contratantes estejam sob controle co-mum).
24 -Análises, inclusive de sistemas, exames,
pesquisas e informações, coleta e processamento
de dados de qualquer natureza.
25 -Contabilidade, auditoria, guarda-livros,
técnicos em contabilidade e congêneres~
2ô =--Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
_
27- TraduçõeS e interpretaçõês.- 28- Avaliação de bens.
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29- Datilografia, estenografia, expediente, se~
cretaria em geral e congêfteres.
30- Projetes, cáJcliloS e desenhqs técnicos de
qualquer natureza.
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propiiedade industrial.
, , , ,70- Reçqndicionamento de motores (o vai...
53-Agentes da proptiedaé:le artísticâ. ou lite-' -das peças fornecidas pelo prestador do serviço
rãria.
fica sujeito ao !CM).
54-Léilão.
·. 7I -Recauchutagem ou regeneração de
55- Regulação de sinistros cobertos por conpneus para o usuârio final.
31 - Aerofotogrametria (inclusive interpretatratos de_ s_eguros; iflSPeÇão e _avaliação de riscos
72- Recondicionamento, acondicionamento,
ção), mapeamento e topografia.
para cobertura de _contratos de- segurOs; preven~
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingi·
32- EXeCução, por administração, empreitação e gerência de riscos seguráveis, prestado.s. • - men~, gaNanoplastia, anodização, corte, recorte,
da ou subempreitada, de construção civil, de
polimento, plastificação e congêneres, de objetos
por quem não seja o próprio segurado ou compaobras hidráulicas e outras obras semelhantes e
nhia de_seguro.
não destinados _à industrialização ou comerciarespectiva engenharia consultiva, inclusive servi56- Ami&enam~ntç, depósito, carga, deS~' lização.
ços auxiliares ou complementares (exceto o forcarga, arrumação-. e. gu,arda .de .beJJs de qualquer'
73- Lustração de bens móveis quando o sernecimento de mercadorias produzidas pelo pre&espécie (ex~eto depósitos_ feitos ein inStituiçõeS' vi~o for prest;ado para usuârio final do objeto Justador de serviços, fora do local da prestação dos
financeiras .autoriz:ad~ ~ .f1,1ncio]lar_ pelo Banco
tr~do._
_ __ _ _ _
_.serviços, que fica sujeito ao ICM).
Central)." · · ·
, ~
·
·74 - Instalação e montagem de aparelhos,
33 -Demolição.
57- Guarda e estacionaJ;I1~nt.o .de veículos au-- máquinas e equipamentos, prestados ao usuário
34- Reparação, conservação e reforma de
edificios, estradas, pontes, portos e _congéneres
' fi~aJ _do seryiço, ~)!:c.lusiv.;tmente com material por
tomotores terrestres.
58- Vígil~ncia ou segurahça de pessoas e
ele fornecido.
(ex:ceto o fornecimento de mercadorias produbens.
·
75 -Montagem industrial, prestada ao usuário
zidas pelo prestador dos serviços fora do local
59-Transporte, coleta, remessa ou entrega
final do serviço, exclusivamente com material por
da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM).
de bens ou valores, dentro do território do muniele fornecido.
35- Pesquisa, perfuração, cimentação, perfi· 76- Cópia ou repmdução, por quaisquer procípio.
lagem, pescaria, estimulação e outros serviços
60- Diversõ_es púbiicas:
ci!Ss-os, de docwn·entos e ·outros papéis, plantas
relacionados com a exploração e ,explotação de
petróleo e gás n~tural.
"a) teatros, cinemas, CirCos, àtiditórlos, parques
oU desenhos.
36- Florestamento e reflorestamento.
de diVersoes. _"taxi dancinQS" e congênefes; - -· ?7_- ÇO!"':_lpqslç~o gráfica, fotocoffiPósição,
37 -Escoramento e _contenção de encostas
b) bilhares, boliches, corridas de animéiis e oudicheria, zin~ografia, litqgrafia e fC)tQn~ografia.
tros jogos;
-78- Colocação de molduras e afins, encardee serviços congêneres.
38- Paisagismo, jardinagenl e decoração (exc) expbsições, com cobrança de ingresso;
nàÇão, gravação e -di:nJração de livros, revistas e
ceto o_ fornecimento de mercadorias, que fica sud) bailes, shows, festivais, recitais e congê~
congêneres. ·
jeito ao ICM).
neres, inclusive espetácuJos que sejam também
' 79- Locação de bens móveis, inclusive arren39- Raspagem, calafetaç_ão, polimento, lus- transmjtjdos, __mediante -compra de direitos para
damento mercantil.
tração__de pisos, paredes e divisórias.
tanto, pela televisão ou pelo rádio;
80- Funerais.
40- Ensino, instruç_ão, treinamento, avaliação
e) jogos eletrônicos;
81 -Alfaiataria e costura, quando o material
de conhecimentos de qualquer grau ou naturezar
f) competições esportivas ou de destreza tisica
fór fornecido pelo usúáriO final, exceto aviamento.
4 I - Planejamento;· organização e _administraou intelectual, com óu sem a participação do es82- Tinturaria é faVélnderia.
ção de feiras, exposições, congressos e congê- _ pectador, inclusive· a venda de .direitos à trans' 83- Taxidermia.
neres.
missão pelO rádio ou pela televiSão;
' 84 -Recrutamento, agendamento, seleção,
42- Organização de festas .e recepções: bufg) execução de música, individualmente ou
colocação ou fornecimento de mão-deMobra,
fet (exceto o fornecimento de alimentação e bebi- por conjuntos.
mesmo em caráter temporário, inclusive por emM
das, que fica sujeito ao ICM.).
Nota: _o couvert artístico é considerado remu~
pregados do prestador do serviço ou por trabalha43 -.Administração de bens e negócios de terneração de serviços de diversões Públicas.
dores avulsos por ele contratados.
ceiros e de consórcio (exceto a hipótese em que
61 -Distribuição e venda de bilhete_ de loteria,
__ 8~- Propaganda e publictdade, inclusive pro~
os serviços sejam prestados por urna sociedade
cartões, puJes ou cupons de apostas, sorteios ou
moção de vendas, planejamento de campanhas
a outra controladora ou controlada e a hipótese
prêmios.
çu sistemas de pl,lblicidade, elaboração de dese~
em que as sociedades contratantes estejam sob_
62- FOiriécimento de música, mediante
nhos, textos e demais materiais- publicitários (excontrole comum).
transmissão por qualquer processo, para vias púceto sua impressão, reprodução ou fabricação).
44- Administração de fundos mútuos (exceto
86- Veiculação e divulgação de textos, deseblicas ou ambientes fechados (exceto transmisa reaJizada por instituições autorizadas a funcionar
nhos e outros materiais de publicidade, por qualsões radiofôn!cas ou de televisão).
pelo Banco Central).
63- Gravação e distribuição de fibnes e_ vídeo
quer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio
45- Agendamento, corretagem ou intermee televisão).
tapes.
diação de câmbio, de seguros e de planos de
64-Fonogr~fia ou gravação de sons ou ruí87....,.. Serviços põrtLiáriós e aeroportuários; utiliprevidência privada.
dos, inclusive trucagem, dublagem e· mixagem
zação de porto ou aeroporto; atracação; capatazia;
46-Agenciamento, corretagem ou intermearmazenagem interna, externa e especial; suprisonora.
diação de títulos quaisquer (exceto os serviços
65- Fotografia e cinematografia, inclusive rem,ento de água, serviços acessórios; movimenexecutados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).
- -- - - velãÇão, ampliação, cópia, reprodução e truca- tação de mercadoria fora do cais.
88- Advogados.
gem,
47 -Agendamento, corretagem ou interme66- PrcidU.ÇáO,-para terceiros, mediante ou
f!9- Engeriheil-os, arquitetos, urbanistas,
diação de direitos da propriedade industdal, artísse:m encomenda prévia, de espetáculos, entre· agrônomos.
tica ou literária.
90- Dentistas._
vistas e congêneres.
48- Agendamento, corretagem ou interme91 -Economistas.
67- Colocação de tapetes e cortinas, com
diação de contratos de franquia (frandúse) e
material fornecido pelo usuário final do serviço.
92- Psicólogos.
de faturação (factoring) (excetuam-se os servi68- Lubrificação, limpeza e revisão de máqui93- Assistentes sociais.
ços prestados por instituições autorizadas a fun94- Relações públicas.
nas, veiculas, aparelhos e equipamentos (exceto
cionar pelo Banco Central).
95 -Cobranças e recebimentos por conta de
o forneCimento de peças e partes, que ficam sujei49 -Agendamento, organização, promoção e
terceiros, lndusive direitos autorais, Protestos de
tas ao ICM).
execução de programas de turismo, passeios, ex~
6Q --conserto, restauraçã9,_ mar:tutet"!s:ão ~ titulqs.. ..sustação de protesto, devolução de títulos
cursões, guias de turismo e congêneres.
conservação de máquinas, veículos, motores, ele- não pagos, manutenção de títulos vencidos, for50 -Agendamento, corretagem ou intermevadores ou de qualquer objeto (exceto o forneci- necimentos de posição de cobrança ou recebidiação de bens móveis e imóveis não abrangidos
mento de peças e partes, que ficam sujeitas ao mento_e outros serviços correlatas da cobrança
nos itens 45, 46, 47 e 4a
ou recebimento (este item abrange também os
ICM).
5 I -Despachantes.

3214 Quinta-feira Z6
serviços prestados por instituiçõ.es autorizadas a

funcionar pelo Banco Central).
96- Instituições financeiras autorizadas a fuilcionar pelo Banco Central: fornecimento de ta1ão
de cheques; emissão de cheques ~dministrativos;
transferência: de fundos; devolução de cheques;

sustação de pagamento de cheques; ordens de
pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões rnagnético_s; consultas
em terminais eletrônicos; pagamentos por conta

de terceiros, inclusive os feitos_ fora do estabelecimento; elaboração de ficha .cadastral; aluguel
de cofres; fornecimento de segunda via de avisos

de lançamento de extr.ato_ de conta; emissão de

camês (neste item não está_abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com
portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços).
97- Transporte de natureza estritamente municipal.
·
98 -Comunicações telefónicas de um para
outro aparelho dentro do mesmo município.
99- Hospedagem em hotéis, motéis, penSõeS
e congêneres (o valor ,da aJii!Jentação, quando
incluido no preço da diária, fiça sujeito ao imposto
sobre serviços}.
100- Distribuição de Deil.S de terceiros em representação de qualquer natureza.
MENSAGE!,\ N• 320,
DE IQ87 ~

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
,
__ _
Nos termos do art. 51 da Çonstituição Feàefal
tenho a honra de submeter à, elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de _Expo·
sição Motivos dos Seribor_e!i Ministros de Estados
da Fazenda e Chefe da SeCretaria de Planejamento e _Coordenação da Pr~sid~ncia da República,
o anaxo projeto de lei comple_mentar que "da
nova redação à lista de Servjços a que se refere
o arl 8" do Decreto-Lei n? 496, de 31 de dezembro
de 1968. e dá outras providêÍl.cias".
'
Brasília, 24 de-setembro de 1987.- José Sar-

ney.
EXPOS!çAO DE MOTNOS N• 335, DE !8 DE
SETEMBRO DE !987; DOS SENHORES MINISTROS DE ESTAD'oDAFAZENDA E CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DA PRESIDENOA DA REPÚBUCA,

ExceJentíssimo Senhor Presidente da República:
Temos a honra de submeter à elevada_apreciação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de
lei complementar, que dá nova redação à Lista
de Serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços
de qualquer natureza- ISS, de competên-cia municipal.
2. A Constituição Federal deferiu aos municípíos competência para instituir imposto sobre
"Serviços de !qualquer natureza não compreendidos na competência tnbutáfiã da União ou _dos
Estados, definidos em-lei complementar". A definição dos serviços à ihcidêricia do imposto foi
feita através de lista que acompanha o De.creto-Lei
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_no 406, de . .lt-12-GB... ~alterado pelo Decreto-Lei
riQ B34 de_S_-9-69. An.atureza de lei complementar
dos mencionados de_cretos--leis já foi reconhecida
pelo Supr.ein.o Tribunal Federal.
3. O .sistema de tributação dos serviços pode
ser assim. descrito:

a) o ISS incide ·apenas sobre os -serviços" especificados numa lista que acompanha o Decreto-Lei n" 406/68;
b} os serviços constantes da lista ficam sujeitos
apenas ao ISS, .aindã qJJe sua prestação envolva
~ornecimento de mercadorias;
c) serviços· não -constanteS da_ li.sta, nã_o. ficarl)
~ujeitos ao _ISS, Se prestação. e:nyolve.r fornecimento de mercadorias, _a operação fica ~ujeltã
ao !CM, no tocante às mercadoria_s_.
4. Há quase duas décadas vigora a lista que
hoje define os serviços tributáveis. Durante este
perfodo expandiu-se e diversificou-se õ setor terciârlo da _economia, mercê do des_envolvimento
económico e do avanço técnic.o._ Acrescente-se
o fato de que, já à época em que_ baixada, _a lista
vigente apresentava -omissões em face da gama
de s_erviçç_§ colo_cados à disposição da sociedade.
5. Iniciativas de municípios no sentido de tornar mais abrangente o campo de incidência do
imposto, através de alteração em suas legiSlaç_õ_es.
não obtiveram êxito. A impedii-lhes maior agressividade na exigência do tributo sempre estiveram
as r.eiteradas_decisôea.do_exce1so pretário, no sentido de _que a lista é taxatiVa e não exemplificativa.
Em outras palavras, os municípios não estão
constitucionalmente autorizados a instituir o ISS
·sobre servlç_os não deft.nidos em lei complementar.
6. Os munidpios, principalmente os de Capital
,e os de porte médiO, cujas receitas dependem
·amplamente da cobrança do ISS, vêffi insistente·mente pleiteando aperfeiçoamentos do DecretoLei n~ 406(68 e da Li$ de Serviços que o acompanham. A nova lista_ vigorará até a promulgação
daJutura Constituição, .assegurando maior arrecadação do imposto" até, y)rovaveimeilte; fins de

ª

I9Ba
· ~
7, Segundo orieritãÇãO do Governo ae Vossa
Excelêndâ, Ílo sentido de fortalecer firiãnceiramente os municípios e estimular a implatação
de suas bases tributárias próprias, o- anteprojeto
que ora submetemos é completo no que se refere
à identificação do universo de seiViços dispon(veis: Ao m-esmo tempo, na revisão da lista, esteve
sempre presente a preocupação de evitar confitos
com a legislação de impostos estaduais e federais.
-~ a O -iricluso anteprojeto é fruto de recente eg..
forço conjugado entre o Ministério da Fazenda,
a Secretaria de Planejamento da Presldência da
República, o Ministéríó do Deseilvolvirriento Urbano e de representantes dos municípios que integram a Comissão instituída pela Portaria Interrninisterial MF-Seplan n? 113, de 8-9-86. A referida
COmissão levou em conta o fato de ter sido especificamente cOnstituída ·~com o propósito de estu~
d~_ e propor medidas de interesse da atualização
da Lista de SeJViços submetida ao [mposto sobre
Serviços -ISS", abStendo-se de examinar sugestões de modificações das normas gerais aplicáveis ao ISS. Os resultados dos trabalhos da Comissãtr foram amplamente deb;:~.tidos com Prefeitos,
e Secretâi'jo de Fazenda municipals, tendo obtido
o im:jispensável consenso.
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9. Do Relatório da Comissão, julgamos oportuno transcrever os_ trechos ab.aix.o,_para conhecirne_nto :de Yos.sa E~i;.el_ênçia:
"'Logo após a instauração do_ novo si~tema
-- - pelo_Decre_to-Lei n~ 406. de.31. de. dezembro
de 1968, com as alteraçõe_s do _De.creto-Lei
n" 834" de 8 .de setembro dEL lQ.6$Labriu-se
ac~sa discussão sobre_ o_ caráter d<J, lista, se
exemplificativo, se taxativo. A .Oiscu~são não
tem mais razão de ser_ ern face di:l jurisprudência firmada pelo Supremo T nbunal Fede-_
ral no sentido de ser taxativa a lista. No entanto, ao ser re~_\nada a lista, reabre-se a
~ 'QUeStão, agora de lege ferenda. As municipalidades têm postulado lista exemplificativa,
que lhes permitiria maior liberdade de ação
· __ ao instituírem, cada uma, suas próprias inci·
dências do lSS. Após exame em profundidade _do as_s_unto, a Comissão-concluiu pela
manutenção do_c_aráter taxativo da lista Expõem~se a seguir as razões_ que conduziram
a esta conclusão._
A Constituição fala~em_"lmposto sobre Serviços de qualquer natureza ... defioidos em
lei complementar". Será que enumerar os
serviços tributáveis nãci-é defini-los? Deyem
as defiriíçóes Sempre ser feitas com 'expressões breves? A resposta é negativa."

.................... ,.... ,... ,.......... ,_.."'__..;;..--··----·-

"Para extremar "serviço tributáveis", de
qualquer outra espécie próxima, nada mais
apropriado do que especificar os serviços tri~
butá.veis~Sabe~se que uma bo_a definição ex·
- clui tudO _o_ que não é aqUilo que se _defin~
e, no caso,· não há nada mais excludente
dO que eriumerar os-_s_erviç_o:s: passíveis de
tributação.
A enumeração não ofende a .aUtonomia
municipal. A Constituição deferiu à lei com·
plementar a tarefa de definir os serviços tributáveis. Qualquer definição é ·restdtiva, pois
exclui tudo quanto não é o próprio definido.
Desta maneira, usar d.e uma defin~ã9 descritiva e não outro tipo de definição é, da mesma
forffia,_guardaf coerênCia-tom o te~ o consti·
tuc:ional.
_
.
Pelo histórico antes_ feito, VerTfíÇa_:.se que
o tipo de definição usado é. no_ça,sQ, quase
imperativo. De uma deftnlçãQ real çio texto
original do CTN passou-se a uma enumeração de serviços em seis items no ato Complementar n~ 34, até chegar-se à lista taxativa
do Decreto-Lei 0:'._406/68._ Ho_uve u_rn~ evolução legislatiVa ditada pela necessidade; voltar
atrás seda desconhecer a hists)Jjct I?! recomeçá-la -~m qualquer proveito~
A lista resulta ainda de outros importantes
fatOres. Existe_ uma zona cinze.nta entre os_
campos de tributação (ou b:ase_ dos impostos) do ISS e do lCM_ e n~o há definição
ge_nérica uníversal que consiga uma perfeita
delimitação entre ambos. Se utilizada.otJtr?l
técnica que não a da lista ~tiv~, haveria,
~m dúvida, um sern-n\Ímero c;le litígios entre
contribuintes e o fisco, a se resolverem em
__ outras· _-tantos processos judiciai$, onerosos
e demorados."

"O assunto cira tratado ·apresenta outro aspecto que não pode ser descurado em virtu-

Novembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de de sua importância. A lista pode deixar
de fora serviços tributáveis e, assim, causar

prejuízos aos municípios. O problema é relevante. No entanto, a Comissão está convencida de que, com a revisão ora feita, a lista
abrange todos os serviços passíveis de tribu-

tação. E se algum tiver sido omitido, terá
importância marginal na arrecadação; atender a esta importância pela aboUção da taxatividade da lista n.§o compensaria os prejuízos
resultantes da incerteza que seria críada. Deve assina1ar-se, por fim, que qualquer omissão não -poderia ser tomada como indicativa

de defeito estrutural do sistema, mas apenas
como defeito contig:ente da

lista.

Outra questão preliminar enfrentada pela
Comissão foi a concernente ao âmbito dos

serviços a tributar. Houve postulações para
inclusão de items corno _cessão de direitos
relativos a marcas e patentes, sob a alegação
de serem tratados como prestação de servi~
ços no sistema tributário dos pafses que inte~
gram a Comunidade Econômica Européia.
De fato, a Diretrlz n~ 6 dO conselho da CEE
em seu artigo 6 define "fornecimento de serviços como qualquertransação que constitua
fornecimento de bens, segundo o entendimento do artigo s~... "
"É fácil perceber que as regras da Diretriz
n~ 6 não são aplicáveis ao nossO sistema,
no particular aqui considerado. Defini-se como prestação de serviços- tudo o que não
constitui fornecimento de bens. Ou seja , to·
do e qualquer tipo de atividade está dentro
do campo da tributação. Isto se aplica por
ser o imposto sobre o valor acrescido <:once-_
bido, na Diretriz no 6 da CEE, corno um sistema que cobre todas as fases de produção
e comercialização, inclusive a prestação de
serviços e -com o menor númer"o possível
de isenções. Ou seja, trata-se de um sistema
abrangente que pro-cura cobrir todos os fatores de produção que influem na agregação
de valor. Mesmo assim, em certos paises co-mo a Bélgica, não há uma definição genérica
universal de serviços, mas uma definição
descritiva: tributam-se os serviços constantes
da lista.
A situação no Brasil é diferente. Não existe
apenas um imposto sobre o valor acrescido,
mas dois: o ICM e o lPI. Os impostos sobre
o valor acrescido têm, aqui, um campo de
atuação muito mais limitado, de modo que
a definição de seJViço como tudo quanto não
é fornecimento de bens não é aplicável. Deve
considerar-se também, que há duas entidades tributantes envolvidas: o Estado, ao qual
cabe o ICM, e o município, ao quá.l cabe
o ISS, sem mencionar a União. Deve considerar-se, por fim, que existem serviços cuja'
tributação foi reservada à competência da
União. A distinção entre fornecimento de
bens e prestação de serviços é mais do que
uma necessidade de técnica legislativa em
nosso sistema tributário que tributa ambos.
t':, isto sJm, a expressão de necessidade de
extremar competências impositivas. Por estas razões é, no mínimo, perigoso invocar
a técnica legislativa usada nos países da CEE.
Urna última observação preliminar: como
ocorre _com a lista ora em vigOr, a Comissão

procurou ·evitar, qtiahdo_ relevante, o efeito
· comulativo que a· ISS pode -ter-em relação
ao ICM. Este efeito existe_ e resulta do próprio
sistema, mas só deve causar preocupação
nos casos em que apresenta relevância Para
contorná-lo e, como foi dito, sempre que o
fornecimento de mercadorias fosse de vulto
signfficativo _e com ·efeito- coinulativo, reservou-se sua tributação ao !CM."
"A ComfsSão procurou produzir um- lista
a mais abrangente possível. Neste sentido,
salienta -a iOclusão das incorporações imobiI@riãs onde há uma parcela de prestação de
sernç-os: t esta parcela e apenas esta, mas
nãq a incotp9ração em si, qu~ resta tributada.
Para os serviços prestados por instituições
financeiras partiu-se da especificação feita
pelo Banco Central, sem se tributar aqueles
que são inerentes a opefações financeiras
e com elas se çonfundem, corno; v.g.; apre-gação de um contrato de empréstimo.
~--~"""--Merecem destaque os se:IViços c:le comuni"<::açõeS- telefônicas de âmbito estritamente
municipal. A maior parte das centrais teiefônicas pode facilmente determinar - como
determina - o número de ligações estrita~
mente locais. Pareceu à Comissão não haver
rãZão para não tributá-Ias por tratar-Se de
serviço prestado em âmbito exclusivamente
municiPal.
_
__
--Os serviçOs- portUários e aeroportuát1os
-- merecem destaque. Portos e aerop-ortos exigem grande esfOrço dos Muilldpios onde se
localizam. Basta pensar, sobretudo quanto
aos portos, que o- município abriga todos
quantos neles trabalham e que fornece-lhes
_a in_fra-estrutura urbana, sem mencionar a
manUtenção das vias de acesso que devem
suportar cargas p~sadas. Nada mais justo
que permitir a tributação _dos serviços causa·
dores desta despesa.
Por último, salienta-se que, nos serviços
de montagem industrial, foi abolida a exclusão dos serYiços prestados ao poder público,
a autarquias e a empresas concessionárias
de produção de energia elétrica, vale dizer,
estes serviços passam a ser tributados, na
proposta da Comissào.
A nova redaçãO proposta para o § 39 do
art 9cdoDeçreto-Lein9 406,de31 de dezembro de 1968, alterado pelo Decreto-Lef n 9
834, de 8 de setembro de 1969, rião introduz
qualquer modificação, não sendo senão uma
adaptação das remissões ao novo número
que os mesmos items têm na nova lista de
serviços."
1O. Por fun cabe esclarecer que o· disposto no
art. 3" responde à -necessidade de preservar o
sigilo de documentos relativos a bens, negócios
ou atividades dos clientes das instituições financeiras, quando necessárlos à comprovação da
exatidão dos. valores sujeitos a ISS, .registrados
.nas-contas dessas instituiçõ~s.
Aproveitamos a oportunidade para reriovar a
Vossa Excelência os protestos de nosso mais profundo respeito.- Luiz Carlos Bresser Pereira,
Ministro de Estado da Fazenda - Anlbal Teixeira de Souza, Ministro-Chefe da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República.
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Aviso n" 701-SUPAR
Em 24 de setembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro~Se_cretário da Câmara_ çios_ Deputados
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Tenho_a honra de encaminhar a essa Secretaria
a mensagem do Excelentísslmo Senhor Presidente da República, acompanhada de exposição de
motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e Chefe da Secretaria de Planejarnento e
CoOrdenação da Presidência da República, relativa a projeto de lei complementar que "dá nova
redação à Lista de Serviços a que se refere o
art. 89 do Decreto-Lei n9 406, de 31 de dezembrO
de 1968, e dá outra providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração . .....;.. Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe
do Gabinete CiVJl
LEOISLAÇÃO CiTADA
DECRETO-LEI N• 406,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968

Estabelece p.ormas gerais de direito fi.
nanceiro, apUCávels aos impostos sobre
operações relativas à drculação de mer·
cadorias e sobre serviços de qualquer

nafmeza, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o § 1~ do art. 2" do Ato
Institucional n~ 5,- de 13 de dezembro de 1968,resolve baixar o seguinte decreto-lei:
Art. 19 O imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias tem como fa_to gera·
dor:
l-a saída de mercadorias de estabelecimento
comercial, industrial ou produtor;
O- a entrada,-em êstabeJecimento c_omeÍ-cial,
industrial ou produtor, de mercadoria importada
do exterior pelo titular do estabelecimento;
m-o fornecimento de alimentação, bebidas
e outras mercadorias em restaurantes, bares, cafés e estabelecimentos similares.
§ 19 Equipara-se à saída a transmissão da
propriedade de mercadoria quando esta não transltar pelo estabelecimento do transmitente. .
__§ 29 Quando a merCadoria for remetida para
armazém geral ou para depósito fechado do_ próprio contribuinte, no mesmo Estado, a saída considera-se ocorrida no lugar do estabelecimento
remetente;
I - no momento da salda da mercadoria do
annazém geral ou do dePósito fechado, salvo se
para retomar ao estabelecimento de origem;
n- no momento da transmissão de propriedade da mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado.
§ ~ O imposto não incide:
I - sobre a saída de produtos industrializados
destinados ao exterior;
D- sobre a alienação fiduciária em garantia;
m- sobre a saída, de estabelecimento prestador dos serviços a que se refere o art. 89, de mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na
prestação de tais serviços;
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IV- a saída de estabelecimento de_ empresa
§ 7? Os Estados isentarão o do imposto de
de transporte ou depósito por conta e ordem descirculação de merCadorias a venda a varejo, direta, de mercadorias de terceiros.
tamente ao consumidof, ·das gêneros de primeira
§ 49 São isentas do imposto:
necessidade que-esp-ecificarem, não podendo esI - as saidas de vasilhames, recipientes e emtabelecer diferença em função dos que participam
balagens, inclusive sacaria, quando não cobrados
da operação tributada.
do destinatário ou não computados no valor das
Art 29 A base de cálCulo do imposto é:
mercadorias que acondicionam e desde que de1- o valor da operação de que decorrer a saída
vam retomar __ao estab_elecirnento remetente ou
da mercadoria;
a outro do mesmo titular;
U-na falta do valor a que se refere o inciso
II- as saídas dos vasilhames, recipientes e emanterior o preço corrente da mercadoria, ou sua
balagens, inclusive sacaria, em retorno ao _estabesimilar, no mercado atacadista da praça do remelecimento remetente ou a outro do mesmo titular
tente;
ou a depósito em seu nome;
111- nã falta do valor e na irlipossibiiidãde de
DI- a saída de mercadorias destinadas ao merdeterminar o preço aludido no inciSo anterior:
cado interno e produzidas em estabelecimentos
a) se o rem._etente for jndJ,1Strial, o_ preço FOB
industriais como resultado de concorrência interestabelecimento" industrial, à_ vista;
nacional, com participação de indústrias do País
b) se o remetente for comerci~nte, o preço
contra pagamento com recursos oriundos de diviFOB estabelecimento comercial, à vista, em vensas conversíveis provenientes de financiamento
das a outros comerciantes ou industriais.
a longo prazo de instituições financeiras internaIV-no caso do inciso II do art. 1?, a base de
cionais ou entidades governamentais estrangeicálculo é o valor constante dos documentos P,e
ras;
importação, convertido em cruzeiros à tçlxa camIV- as entradas de mercadorias em estabeJebial efetivamente_ aplicada eln cada .caso e.acrescimento do importador, quarido importadas do
dda do valor dos impostos de importação e sobre
exterior e destinadas à fabricação de peças, máprodutos industrializados e demais Qespesas
quinas e equipamentos pa:ra o mercado interno
aduaneiras efetivamente pagos.
como resultado de concorrência internacional
com participação Ua indústria do País, contra
§ 1? Nas saídas de mercadorias para estabepagamento com-re<:urso·s p_rovenientes de divisas
lecimento em outro Estado, pertencente ao mesconversíveis prOvenientes de fmanciamento a lonmo titular ou seu representante quando as mercago prazo de instituições financeiras internacionais
dorias não devam sofrer, no estabelecimento de
ou entidades governamentais estrangeiras;
destino, alteração de qualquer espécie, salvo reacondicioriamento e quilr:tdo ?J remessa for feita
V- a entrada de mercadorias importadas do
por preço de venda a não contribuinte uniforine
exterior quandó destinadas à utilização como maeln todo o País. a base de cálculo será equivalente
téria-prima em processos de industrialização, em
a 75% deste preço.
estabelecimento do importador, desde que a saí_ § 29 Na hipótese do inciso III, b, deste artigo,
da dos produtos industrializad~ resultantes fique
se o estabelecimento Comercial remetente não
efetiVamente sujeita ao pagamento do imposto;
efetuar vendas a outros comerciantes ou a indúsVl- a entrada de mercadorias cuja importação
trias, a base de cálculo será equivalente a 75%
estiver, isenta_ do imposto, de competência da
do preço de venda no estabelecimento remetente,
União, sobre a importação de produtos estranobservando o cüsposto no § 3"'.
geiros;
.
.
VII_ a entrada, em estabelecunento <:lo 1mpor§ 39 Para aplicação do inciso lll do caput destador, de mercadorias importadas do exterior sob
te artigo,adotar-se-ft a média ponderada dos pre0 regime de draw back;
ços efetivamente cobrados pelo estabelecimento
VIII-a saída, de estabeleçimento de empreiremetente, no Segundo mês anterior ao da remessa.
teiro de obras hidráulicas ou-de construção civil,
de mercadorias adquiridas de terceiro e destina§ _4° -Nas operações intere§taduais entre estadas a obra a cargo do remetente;
_
b_elec[men~s de contribuintes difer:ntes qu~ndo
!X_ as saídas de mercadorias de estabelecihouve~ reaJu~e ou valor da ~p~raça~ depets da
menta de produtor para estabelecimento de cooremessa ~ diferença ficarâ SUJeita ao Imposto no
perativa de que faça parte, situado no rne:smo___ estaf?ele~_ento de orlge.m.
Estado;
.-- _§ 5? .-- _çJ monn:n!~_de Imposto sobre produtos
X_ as saídas de mercadç.rias de estabelec:i~
1~dustr1ahzado.s nao mtegraa base de cálculo defimda neste ~rtlgo:
_
.
rnento de _cooperativas de produtores para estabe1_-:-quanpo a operaçao constitua fato gerador
lecimento no mesmo Estado, de federações cooperativas de que a cooperativa remetente faça
de ambos os tri~utos;
.
. .
.
rt
U- em relaçao a mercadonas SUJeitas ao lmpa§ e5~ 0 diS-posto no § 3o, inciso 1, aplicã·se
pos~ sobre pro.dutos industrializados cor:n base
também à saída de mercadorias de estabeleci.:de c_c:t_kulo re1~c1onada com o pr~o máximo de
mentes industriais ou de seus depósitos com deg..
venda no vareJO marcado pelo fabncante.
tino:
__
_§ 6?_ ~as saídas de mercadorias decorrentes
r_ a empresas comerciais que operam éxcl_u- de operaço_es. ~e venda aos enc.al!egados _da execuçao d? politica ~e p~eços m1mmos, a bas7 de
sivamente no comércio de exportação;
II-a armazéns alfandegados e entrepostos cálculo e o_preço_mmlmo fJXado pela autonade
aduaneiros.
federal competente.
§ 6? Nocasodo5o,areintroduçãodamerta-§- 7o O mOritante do imposto de drculação
daria no mercado interno tornará exigível o im·
de lnercadorias integra a base de_ cálculo a que
posto devido pela saída com destino_ aos e~tabele- se refere estre ãdí!Jo, constituindo o respectivo
cimentos ali referidos.
----- destaque mera indicaçã_o para fins de controle.

N.ovembro de 1987
§ 8<- Na saída de mercadorias para o exterior,
ou para os estabelecimentos a que se refere o
§ 5°, do art. I o, a base de cálculo será o valor
liquido faturado, a ele não se adicionando frete
auferido por terceiro, seguro ou despesas decorrentes do serviço de embarque por via aérea ou
marítima.
_
Art. 3~ O imposto sobre circulação de mercadorias é não cumulativo, abatendo-se, em cada
operação o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado.
§ 11 A lei estadual diSporá de forma que o
montante devido resulte da diferençaa maior, em
detea:ninado j:>eriodó entre o impOsto referente
às mercadorias saídas do estabelecimento e o
pago relativamente às mercadorias nele entradas.
O saldo verificado em determinado período a favor -do contribt.iínte_-trafi:Sfere-se para o período
ou períodos seguintes.
§ 29 Os Estados-podenlo faCultar aos produtores a opção pelo abatimento de uma percentagem fJXa, a tíb.ilo âo montante do imposto pago
relativamente àS mercadorias entradas no respectivo estabelecimento.
§ "39 Não se exigírá o estamo do imposto relativo às mercadorias entradas para utilização, como matéria-prima ou material secundário, na fabricação e embalagem dos produtos de que tratam o § 3?, indso I e o § 4~. inciso lU, do art.
1~ O disposto neste parágrafo não se aplica, salvo
disposição __da lei estadual em contrário, às matérias-primas de origem animal ou veget~ que representem, individu3lmente, mais de 50% do val_or dO produto resultante de sua industrialização.
§: 4o As empresas produtoras de discos fonográficos, e de outros materiais -de gravação de
som, poderão abater, do montante do imposto
de circulação de_ mercadorias, o va1or dos direitos
autor ais, artísticos e conexos, comprovadamente
pagos pela empresa, no mesmo perícido, aos autores e artistas, nacionais ou domiciliado"s no País,
assim como os seus herdeiros e sucessores, mesmo através de entidades que os representem.
§ 59 Para efeito do cálculo a que se refere
o § 1" deste artigo, os Estados podem determinar
a exdusão de imposto referente a me~dorias
entradas no estabelecimento quando este imposto tiver sido devolvido, no todo. ou _em parte, ao
próprio ou a outros contribuintes, por qual_quer
entidade tnbutante, mesmo sob forma de prêmio
ou estímulo.
Art. 4? Em substituição ao sistema_ de que
trata o artigo anterior, os Estados poderão dispor
que o imposto devido resUlte da diferença a maior
entre o montante do Imposto relativo à operação
a tributar e o pago na incidência anterior sobre
a mesma mercadoria, nas seguintes hipóteses:

1~saída, de estabelecimentos comerciais atacadistas Ou de cOOperativas de beneficiamentos
e venda em comum, de produtos_ agricolas ln
natura ou simplesmente beneficiados;
11- operações de vendedores ambulantes e de
estabelecimentos de existêncía transitória.
Art. 5~ A alíquota do imposto de circulação
de mercadorias será uni[orro~- para todas as mercadorias nas operações internas e interestaduais,
e não &cederá, naquelas que se destinem a outro
Estado e ao exterior, os limites fixados em resolução do Senado:
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§ 19 A resolução será tomada pelo Senado,
por iniciativa própria ou do Presidente da Repú~

blica.
§ 29 O limite a que s_e refere este artigo substituirá a alíquota fixada em lei estadual, quando
lhe for superior.
Art. 69 Contribuinte do imposto é o comer,-

dante, industrial ou produtor que promove a saída
da mercadoria, o que a importa do exterior ou

o que_ arremata em leilão ou adquire, em concorrência promovida pelo poder público, mercadoria
importada e apreendida.
§ 1ç Consjderam-se também contribuintes;

1- as sociedades dvis de fins econômicos, inclusive _cooperativas que pratiquem com habitualidade operações relativas à circulação de merca-

dorias;
fi- as sociedades civls de fms não econôrnicos
que explorem estabeledmentos industriais ou que
pratiquem, com habitualidade, venda de mercadorias que para esse fim adquirirem;
m-os órgãos da administração pública direta,
as autarquias e empresas públicas federais, estaduais ou municipais, que_ vendam, ainda que apenas a compradores de determinada categoda profissional ou funcional, mercadodas que para esse
fim adquirirem ou produzirem.
§ 29 Os Estados poderão considerar como
contribuinte autónomo cada estabelecimento comercial, industrial ou produtor, permanente ou
temporário, do contribuinte, inclusive veículos utilizados por este no comérclo ambulante.
§ 39 O disposto no§ 1~,inciso1D,nãoseaplica
à Superintendência Nacional do Abastecimento.
Arl 7"' Nas remessas de mercadoria para fora
do Estado, será obdgatóda a emissão de documento fiscal, segundo modelo estabelecido em
decreto do Poder Executivo federal.
Art & O imposto de competência dos municípios, sobre serviços de qualquer natureza, tem
como fato gerador a prestação, por empresa ou
profissional autônorno, com ou sem estabelecimento fixo, de_serviço constante da lista anexa
§ }9 Os Serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste artigo, ainda
que sua prestação envolva fornecimento de mercadodas.
§ 29 Os seiViços não especificados- na lista
e cuja prestação envolva o fornecimento de mercadorias ficam sujeitos ao imposto de circulação
de mercadodas.
Arl 9? A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ }9 Quando se tratar de prestação de seiViços sob a forma de trabalho pessoal do próprio
contribuinte, o imposto será calculado, por meio
de_alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes,
nestes não compreenda a importância paga a
título de remuneração do próprio trabalho.
§ 2~ Na execução de obrcils hidráulicas ou de
construção civil o imposto será calculado sobre
o preço deduzido das parcelas correspondentes:
a) ao valor dos materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador de serviços;
b) ao valor das subempreitadas já tributadas
pelo imposto.
§ 39 Quando os serviços a que se. referem
os itens!, m. v (exc_eto os serviços de construção
de qualquer tipo por administração ou emprei~
tada) e VII da lista anexa forem prestados por
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sociedades, estas_ ficarão sujeitas ao imposto na
forma do § 1~calculado_ em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que
preste seJViçoS em nome da sociedade, embora
assumindo responsabilidade pessoal, nos termos
da lei apliCável.
Art. 10. Contribuinte é o· prestador do servíço.
Parágrafo único.- Não são contribuintes os que
prestem serviços em relação de emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e membros de
conselhos consultivo ou fiscal de sociedades.__
Arl 11. Fica isenta de imposto a execução,
por administração ou empreitada, de obras hidráulicas ou de construção civil contratadas com
a UrUãO; Estados, Distrito Federal e Municípios,
autarquias e empresas concessionárias de serviços públiCos, assim como as respectivas subempreitadas.
.
Art. 12. Considera-se local da prestação do
serviço:
a) · o do estabelecimento prestador ou, na falta
de estabelecimento, o do· domicilio do prestador.
b) no caso de construção civil o local onde
se efetuar a prestação.

Usta de Serviços
I - -médicos, dentlstas,-vetelinários, enfermeiros, protéticos, ortopedisdas, fisioterapeutas e
c6nQêrieres; laboratórios de análises, de radiografia ou radiOscopia, de eletricidade médica e
congêneres;
n- hospitais, sanatórios, ambulatórios, pronto
- socorros, casas de saúde, recuperação ou repouso, asilos e congêneres;
m- advogados, solicitadores e proytsionados;
IV -agentes da propriedade industrial, despachantes, peritos e avaliadoresparticulares, tradutores e intérpretes juramentados e congêneres;
V- engenheiros, arquitetos, urbanistas, projetistas, calculistas, desenhistas técnicos, construtores, empreiteiros, decoradores, paisagistas e
congêneres;
_ VI- serviços de terraplenagem, demolição,
conservação e reparação de ediffcios, estradas,
pontes e outras obras de engenharia, e suas congêneres;
VIl- contadores, auditore_s, economistas,
guarda-livros, técnicos em contabilidade;
'vTII- barleiros, cabeleireiro, manicures, pedicures e congêneres; institUtos de beleza e congêneres; estabelecimento de duchas, massagens,
ginásticas, banhos _e seus congêneres;
IX- serviÇos de transporte urbano ou rural, de
carga ou de passageiros, estritamente de natureza
municlpal;
X-serviços de diversões públicas:
a) teatros, cinemas parques de diversões, exposições com cobrança de ingressos, e congêneres de natureza permanente ou temporária;
b) bilhares, boliches e outros jogos permitidos;
o fornecimento, no recinto, de bebidas, alimentos
e outras metcadorias que fica sujeito ao imposto
de circulação de mercadorias;
c) cabarés, clubes notumos. danclngs boites
e congêneres; o fornecimento, no recinto, de bebi~
das, alimentos e outras mercadorias, que fica sujeito ao imposto de circulação de mercadorias;
d) bailes e outras reuniões públicas, com ou
sem cobrança de ingresso;
e) competições esportivas ou de destreza frsica ou intelectual, com ou sem cobrança de ingres-

Quinta-feira 26

3217

so ou participação do espectador, inclusive as
realizadas em auditórios de estações radiofónicas,
ou de televisão e congêneres;
f) execução de música, por executantes individuais ou em conjUnto, ou transmitida por processo mecânico, elétrico e ou eletrônk:o;
XI- agêr1ciã.s de turismo, passeios e excursões: guias turísticos eintérpretes.
xn- agendamento, corretagem ou intermediação de seguros, da compra e venda de bens
móveis ou imóveis, e quaisquer
atividades congêneres ou semelhantes, exceto o
agendamento, corretagem ou Intermediação de
titulas ou valores mobiliários praticados por instituição que dependa de autorização federal;
XJII - organização, programação, planejamento e consultaria técnica financeira ou administrativa, avaliações de bens, mercadorias, riscos
oüdanos, laboratórios de análise técnicas, atividades congêneres ou similares;
'lN - organização de feir.:\5 de amostras, de
congressos e reuniões similares;
XV-- propaganda e publicidade inclusive planejamento de campanhas ou sistemas regulares
de publicidade, a elaboração de desenho, textos
e demais material publicitário ( exceto sua impres~
são, reprodução ou fabricação) e a divulgação
de tais desenhos, textos ou outros materiais publicitários por qualquer meio apto a tomá~los acessíveis ao público, inclusive por meio de transmissão_ telefónica, radiofónica ou televisionada,
e. sua inserção em jornais, periódicos ou livios;
XVI- datilografia, estenografia, secretaria e
congêneres;
XVli ..:_elaboração, ·cópia ou reprodução de
plantas, desenhos e documentos;
XVIU -locação de bens móveis;
XIX-locação de espaço em bens imóveis, a
titulo de hospedagem;
XX- armazéns gerais, armazéns frigoríficos,
silos, depósitos de qualquer natureza, guarda-móveis e serviços correlatas; serviços de carga, descarga, arrumação e guarda dos bens depositados.
XXI- hospedagem em hotéis, pensões e congêneres, exceto o fornecimento de alimentação,
bebidas e outras mercadorias quando não incluí~
das no preço da diária ou mensalidade.

XXII- administração de bens;
XXIII-lubrificação, conseiVação e manutenção;
XXIV- empresas limpadoras;
)()W- ensino de qualquer grau ou natureza;
XXVI- alfaiates,_ costureiras ou congéneres,
quando o material, salvo aviamentos, seja fornecida pelo usuádo do seiViço;
XXVII- tinturarias e lavanderias;
XXVIU- estúdios fotográficos e cinematográficoslnclusive revelação, ampliação e cópias fotográficas;
XXIX-venda de bilhetes de loteria.
Art. 13. Revogam-se os arts. 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 71, 72 e 73 da Lei n' 5.!72, de 25
de outubro de 1966, com suas modificações posteriore~. bem como todas as demais disposições
em contrário.
Art. 14. Este decreto-lei entrará em vigor em
19 de janeiro de 1969.
-: __ .·
.
Brasilia,31 de dezembro de 1968; 147~dalnde
pendência e 80? da República -A. COSTA E
SILVA- Antonio Delfim Netto.
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DECRETO-LEI N• 834
DE 8 DE SETEMBRO DE 1969

Dispõe sobre a entrega das parcelas,
pertem::entes aos Municípios, do produ·

to da arrecadação do Imposto sobre Clr·
culação de Mercadorias,. estabelece normas gerais sobre c:onftito de competência tributária, sobre o Imposto de Servi·

ços e dá outras providências.
Os Ministros da Marinha de Guerra do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições

que lhes confere o art. 1"' do Ato Institucional no
12, de 31 de agosto de 1969, combinado com
o § 1o do art. 2~ do Ato Institucional n"' 5, de
13 de dezembro de 1968 decreta:
Art. 1o Para a distribuição, no exercício de
1970, das parcelas pertencentes aos Munidpios,
do produto da arrecadação do Imposto sobre Cir·

culação de Mercadori<ls, de que trata o DecretO:'lei
n"' 380, de 23 de dezembro de 1968, os Estados
poderão adotar os índices percentuais correspon·
dentes à relação entre a _aft'ecadaç::ão efetiva_ çi9:
imposto em seu território e no de cada Município
no ano de 1968, em substituição ao valor das
operações tributáveis previstas no art. 2~> do mesmo decreto-lei.
Art. 2~ Não será aplicada pena1idade por diferença de !mposto sobre Orculação de Mercadorias devido nas transferências para estabelecimento do mesmo titular em outro Estado, desde
que o contribuinte -remetente, ou seu repreSentante, tenha pago o tributo a um dos Estados,
quer o de origem, quer o de destino.
§ 1~ O disposto neste artigo não prejudica
o direito de qualquer Estado de exigir o imposto
que entenda ser-lhe devido.
§ 2~ Se o contribuinte houver pago o imposto
a um Estado quando devido a outro terá direito
à restituição do que houver recolhido indevidamente, feita a prova do pagamento ou do inicio
deste ao Estado onde efetivamente devido.
§ 3~ O disposto neste artigo aplica-se às operações realizadas a partir de 19 de janeiro de 1967,
não se restituindo, porém a_s _multas já pagas.
Arl 3? O Decreto-lei n 9 406, de 31 de dezembro de 1968, passa a vi9'0rãr com as seguintes
alterações:
__
l-O art. }9, § 3?, do inciso lD passa a ter a
seguinte redação~

"III- Sobre a safda, de estabelecimento
prestador dos serviços a que se refere o art.
81, de mercadorias a serem ou que tenham
sido utilizadas na prestação de tais serviços,
ressalvados os casos de incidência previstos
na lista de selVfços tributados."

II- O art. }9, §
seguinte redação:

49,

inciso VIII, passa a ter a

"Vlll- A saída de estabelecimento de empreiteiro de construção civil, obras hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive
serviços auxiliares ou complementares, de
mercadorias adquiridas de terceiros e destinadas às construções, obras ou serviços referidas a cargo do remetente."
111ção:

o art. a~. § 29, passa a ter a seguinte i'eda-

"§ 29 O forriecirrientO- de mercadorias
com prestação de serviços não especificados
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na liSta fica sUjeito ao Irriposto sobre Circulação de Mercadorias."
IV - 0 art. 9?, § 29, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 2~> Na prestação dos serviços a que
se referem os itens 19 e 20 da lista anexa,
o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes:
a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestaâor dos serviços;
b_) ao valor das subempreitadas já tributadas
pelo imposto."
V- Oart. 9J, §39,passa a vigórarcom a sEiguinte redação:

"§ 3 9 Quãndo os serviços a que se referem os itens 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 17 da
lista anexa forem prestados por sociedades,
estas ficarão sujeitas ao imPosto na forma
do § 19, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não,
que preste serviço em nome da sociedade,
embora assumindo responsabilidade pesso_al, nos termos da lei aplicável."
VI- Fica revogado o § 3o do art. 6"
vn- A lista de serviços de qualquer natureza
a que se refere o art. 8" passa a vigorar com
a Seguinte redação:

Ustas de Serviços
Serviços de:
-1. MédiCoS, dentistas e veterinários.
2. Enfermeiros, protéticos _(prótese dimtária},
obstetras, ortópticos, f6fi0audi6Jogos, psicólogos.
3. Laboratórios de análises clínicas e eletricidade médica.
4. HOspitais, sanatóriOs, ambulatórios, prontos-socorros, bancos de sangue, casas de saúde,
Casas de recuperação ou repouso sob orientação
médica.
5. Advogados ou provisionados.
6. Agentes da propriedade industrial.
7. Agentes da propriedade artística ou literá·
ria.
8. Peritos e avaliadores.
9. Tradutores e intérpretes.
1O. Despachantes.
11. Economistas.
!2. -contaâores, auditores, guarda-livros e
técnicos em contabilidade.
13. Organiz.il.ção, programação, plartejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financ~ira ou administrativa (exceto
os serviços de assistência técnica prestados a terceiros e concernentes a ramo de indústiia ou comércfo explorados pelo prestador do serviço).
- 14.

Datilografia, estenografia, secretaria e ex-

pediente.
15. Administração _de bens ou negócios, inclUsiVe consórcios ou fundos múfuos pai-a aquisição de bens (não abrangidos os serviços executados por instituições- financeiras).
16. Recrutamento, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, inclusive por empregados ou
prestador de serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contratados.
17. Engenheiros, arquitetos, urbanistas.
18. Projetistas, calculistas, desenhistas técnicos.
19. Ex:eciição, por administração, empreitada
ou subempreitada, de construção civil de obras
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hidráufícaS e outras obras semelhantes, inclusive
serviço-s auxiliares ou complementares (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços, fora do local da prestação
dos serviços, que ficam sujeitas ao ICM).
20. Demolição, conservação e reparação de
edifícios (inclusive elevadores neles instalados},
estradas, pontes e congêneres (exceto o forneci·
rnento de mercadorias produzidas pelo prestador
dos serviços, fora do local da prestação dos serviços que ficam sujeitas ao ICM).
21. Limpeza de imóveis.
22.. Raspagem e lustração de assoalhes.
23. Dêslnfecç:aõ e higienização.
24. Lustração de bens móveis (quando o ser·
viço for prestado a usuário final do objeto lustra·
do).
25. Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de pele e ·outros serviços de
salões de beleza.
26. Banhos, duchas, massagens, ginástica e
congêneres.
27. Transporte e comunicações, de natureza
estritamente municipal.
28. Diversões públicas~
a) teatros, cinemas, circos, auditórios, parques
de diversões, taxi-dancings e ·congêneres;
b) exposições com cobrança de ingresso;
c) bilhares, boliches e outros jogos permitidos;
d} bailes, "shows", festivais, recitais e congêneres;
e) competições esportivas ou de destreza física
ou intelectual, com ou sem participaçãO do espectador; inclusive as realizadas em auditórios de estações de rádio ou de televisão;
-f) execução de múska, individualmente ou por
conjuntos:
g) fornecimerito de músiCa, individualmente
ou por conjuntos;
h) fornecimento de música mediante transmissão, por qualquer processo.
29. Organizaçã-o de festas; "Duffet" (exceto o
fornecimento de a1imentos e bebidas, que ficam
sujeitos aoJCM).
30. Agências de turismo, passeios e excursões, guias de turismo.
31. lnt~rmediação, inclusive correta_gem, de
bens móveis e imóveis, exceto os serviços mencionados nos itens 58 e 59:
32. _Agendamento e representação de qualquer natureza, não incluídos no item anterior- e
nos Itens 58 _e 59.
33. Análises técnicas.
34. OrQanização' de feiras de amÕStras congressos e congêneres.
-35. Propaganda e publicidade, inclusive p}a.
nejamento de campanhas ou sistemas de publid·
dade; elaboração de desenhos, textos e demais
materiais publicitários; divulgação-de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por quãJ.
----- quer meto.
36. Aimazéns gerais, armazéns frigoríficos e
sítios; carga, descarga, arrumação e guarda de
bens, inclusive guarda-móveis e serviços correlatos.
37. Depósitos de qualquer natureza (exCeto
depósitos feitos em bancos, ou outras instituições
financeiras).
_
38. Guarda e estacionamento de veículos.
39. Hospedagem ein hotéis, pensões e COngêneres (o valor da alimentação, quando incluído
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no preço da_ diária ou mensalidade, fica sujeito
ao imposto sObre seJViços).
40. Lubrificação, limpeza e revisão de máqui-

nas, aparelhos e equipamentos (quando a revisão
ímplicar conserto_ ou substituição de peças, aplica-se o disposto no item 41 ).
41. Conserto e restauração de quaisquer objetos (exclusive, em qualquer caso, o fornecimento de peças e partes de máquinas e aparelhos,
cujo valor fica sujeito ao lmposto_sobre Circulação
de Mercadorias).

42. Recondidonarnento de motores (o valor
das peças fornecidas pelo prestador do serviço
fica sujeito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias).
43. Pintura (exceto os serviços relacionados

com imóveis) de objetos não destinados a comercialização ou industrialização.

_

44. Ensino de qualquer _grau ou natureza.
45. Alfaiates, modistas, costureiros, prestados
ao usuários final, quando o material, salvo o de
aviamento, seja fornecido pelo usuário.
46. Tinturaria e lavanderia.
47. Beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, acondicíonamento e operações similares, de objetos não destinados à co~
mercialização ou industrialização.
48. Instalação e montagem de aparelhos, má·
quinas e equipamentos prestados ao usuârlo fmal
do s_erviço, exclusivamente com material por ele
fornecido (ex.cetua-se a prestação do serviço ao
poder público, a autarquias a empresas concessionárias de produção de energia elétrica).
49. Colocação de tapetes e cortinas com material fornecido pelo usuário final do serviço~
50. Estúdios fotográficos e cinematá9ráficos,
inclusive revelação, ampliação, ·cópia e reprodução; estúdios de gravação de ''vídeo-tapes" P!=!ra
televisão: estúdios fonográfiCos de gravação de
sons ou ruídos, inclusive dublagem e "míxagem"
sonora.
__
51. Cópia de documentos e outros papéis,
plantas e desenhos, por qualquer processo não
incluído no item anterfor.
52. Locação de bens móveis.
53. COmposição gráfica, clicheria, zineografia, litografia e fotolltosrafia.
_
54. Guarda, tratamento e adestramento de
animais.
55. F!orestamento e reflorestamento.
56. Paisagismo e decoração (exceto o material fornecido para execução, que fica sujeito ao
ICM).
57. Recauchutagem ou regeneração de
pneumáticos.
~-58. Agendamento, corretagem ou interme~
diação de câmbio e de seguros.
59. Agendamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços
executados por instituições finanCeiras, sociedades distribuidoras de titulas e valores e sociedades
de corretores, regularmente autorizadas a funcionar).
60.- Ei':tcã:dernaçâo de livros e revist.ãs.
61. Aerofotogrametria.
62. Cobranças, inclusive de direitos autorais.
63.- Disinbulç<l6 de filmes cinematográficos e
de 1/ideo tapes.
64. Distribuição e venda de bilhetes de loteria.
65. Empresas funerárias.
66. Taxidermista.

Art. 4° t concedida à Supenntendência Nadanai do Abastecimento remissão de quaisquer
débitos elo Imposto sobre OrcuJação de Mercadorias anteriores à data deste decreto-lei.
§ 1~ Considera-se regularmente cobrado, para os_ fins dp art. 3" do Decreto-lei n9 406, de
31 cie dezembro de l 968, o imposto referente
às mercadorias- saídas de estabelecimentos da
Sunab qu d~ seus repre?entantes mercantis devi·
damente autorizados, cuJo valor será abatido do
montante devido pelo contribuinte titular do estabelecimento destinatário.
--- § 2~ Ficam canceladas as penalidades relativas aos dt§:bitos e créditos do fmposto sobre Circulação de Merç_adorias a que se refere o parágrafo
anterior.
Ãrt- 5o Fica acrescentado ao_ art. .3~ do Decreto-lei n~ 406, de 31 de dezembro de 1968, o seguinte parágrafo:
"§ 69 O disposto no parágrafo anterior
nao se aplica a mercadorias cUja industrialíiação for Objeto de incentivo fiscal, prêmio
de estímulo, resultante de reconhecimento
ou concessão por ato admir'Jistrativo anterior
a 31 _de dezembro de 1968 e baseada em
----- i..ei EstadUal PrOmUlgada até a mesma data."
Art -5o _ESte -deCrefO-Iei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogados as disposições
em c-ontrário.
Brasflia, 8 de setembro de 1959; 1489 da Independência e 819 da República. -Augusto Hermann Rademark Grünewald -Aurélio de Lyra Tavares - Máoclo de Souza e Mello ~tônio

Delfim Netto.

LEI N• 5.1 72,
DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Código Tributário Nacional e institui nonnas gerais de Direito
Tributário apUcáveJs à União, Estados e
.Munlcfpios.

e

--·-

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

_.-·--..-·-----~--

UVRO SEGUNDO

Normas Gerais de Qirelto Tributário
.;..

_____

..

_._~-·---~~-

....

~-~--

TÍTULO IV

-Administração Tributária

CAPÍTULO!
fiscalização

Art. 197. Mediante intimação escrita, são
obrigados a prestar à autoridade administrativa
todas as informações de que disponham com
relação aos b_ens, negócios ou atividades de terceiros:
-·1- os tabeliães, escrivães e demais s~rventuárj_os de ofic!Q;_ _ ___
-- -ri- os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras;

== ·---=---·-·-_--

·········=··---=-

--- (Â C;~issão de ConstJ1uição e Justiça.)
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Expediente lido vai à publicação.
- O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1ç-Secretárlo.

t:·uao o sigulilte
REQUERIMENTO
N' 270, de 1987
Nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento
Interno, requeiro a convocação de Sua Excelência
o Senhor Ministro -José fiugo Castello Branco,
da Indústria e_ do Comércio, a fim de que, perante
o_ Plenário, preste informações sobre: a) denúncias assacadas à administração do Instituto do
Açúcar e do Álcool, que culminaram com a intervenção neste órgão; b) criação das zonas de processamento de exportação, contestada por vários
segmentos econômicos, dassistas e institucionais; c) irregularidades denunciadas pela imprensa, conhecida como operaç~o patricia, no Instituto
Brasileiro do Café.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1987.
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy Teotônio Vilela Filho -José Agripino -Jorge
Bornhausen- Antonio Faria - Aureo Mello Lavoisier Maia -Itamar Franco- Gerson Camata - Álvaro Pacheco - Jutahy Magalhães Jamil Haddad -Mansueto de Lavor -João Lobo
......... Leite_ Chaves- Ronaldo Aragão- Fernando
Henrtque _Car<:loso - Alfredo Campos - FranM
cisco Rollemberg.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) O requerimento lido será publicado e incluído

oportunamente em Ordem do Dia.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
-_O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia
o seguinte dtscurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria de registrar nos Anais do Senado a
eleição do físico Israel Vargas para o Conselho
da Unesco:

"ISRAEL VARGAS PRESIDE POR
2 ANOS CONSEI.HO DA UNESCO
PARIS - O físico micear brasileiro José
Israel Vargas, 59 anos, foi eleito presidente
--do COnselho executivo da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educaçãq,
Oência e Cultura), em 38 dos 49 votos, Vargas, cujo mandato é de dois anos, sucede
o iugoslavo Ivo Margan. Walter Gehlhoff, da
República Federal da Alemanha, obteve 10
votos, e o_auStraliano Edward Hough Whitlam,um.
Vargas declarou que vai trabalhar para pôr
em prática "uma reforma da organização,
mais concentração nos programas, economia e uma busca de universalidade, que signifiCa não s6 o desejo de que regressem os
ro.embros da organização que a abandona. ram, como Estados Unidos, Grã-Bretanha,
· OOgaj,ura, como também v_ê~la crescer em
a entrada dos novos membros".

3220 -Quinta-feira 26
Vice-presldente da Academia Brasileira de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

A posição exponenCíal do Brasil no mercado
de informática explica a permanente pressão dos
1928, em Paracatu, Minas Gerais. Foi repre- norte-americanos. O governo dos Estados Unidos
sentante brasileiro na Agência Jntemadonal
manobra com o- liberalismo segundo seu intede Energia Atômica, secretário de Ciênda reSse em manter hegemonia em determinado see T ecnólogia de Minas Gerais, de 1977 a ter. QUando eles perdem terreno no campo do
1979, vice-presidente do Comitê Internacio- COnhecimento- tecnológico, aplicam, sem hesitanal de Ciência e Tecnologia das Nações Uni- - ções, protecionismo. Vou dar exemplos: em 1981
das e presidente do Comitê de Tecnologia a Fujitsu ganhou uma concorrência para fornecido Bureau Internacional do Trabalho. No ano mento de fibras ópticas para o enJace telefônico
passado, José Israel Vargas chefiou a comis- entre Boston e Washington. Mas a Westem Eletric
de§envolveu um lobby no Congresso e consesão de cientistas nomeada pelo Presidente
Samey para Fazer a avaliação do programa guiu a anulação daquela concorrência sob o prenuclear brasileiro."
teJÇto de que entregar a obra a japoneses "coloSr. Presidente, Srs. Senadores, ao registrar, nes- cava em ris<:o a segurança nacional".
Em 1983, o Presidente Ronald Reagan aprovou
ta manhã, a eleição de Israel Vargas para o Conselho da Gnesco, creio que nós, brasileiros, deve- legislação proibindo importações de motocicletas
de 800 cilindradas até abril de 1988, para que
mo-nos orgulhar da presença do nosso Físico
no Conselho da mais aha importância das Nações a Harley Davidson recuperasse sua competitividade internacional. Recentemente, o Presidente
Unidas.
_
__
_
acatou a recomendação dos DepartaI::, portanto, com júbilo e com SatisfciÇãõ -que Reagem
de
Comércio e de Defesa para impor resmentos
o faço, não apenas como Representante de Minas
Gerais. mas creio que interpretando, neste mo- trições a importações de máquinas-ferramenta,
prejudicando Japão, Stúça e Alemanha. O Embai·
mento, o Senado dÇl_Repúbllca, ao registrar, nos
Anais da nossa Casa, a el~içãQ de Israel Vargas. xador Oayton Yeutter afirmou, na época, sem
qualquer constrangimento, que os Estados Uni(Muito bem! Palmas,)
dos têm o ônus da defesa do mundo livre ~ por
i§..SO devem proteger a indústria doméstica. É uma
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) questão de segurança nacional.
Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes.
Veja-se que os argumentos utilizados para promover reservas de mercado nos Estados Unidos
O SR. SEVERO GOMES (PMDB-SP. Pronão são válidOs para promover a defesa da indús·
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs.
tria nascente no Brasil. Aliás, nem mesmo para
Senadores:
associações, pois o falecido Wi1Iiam Casey disse,
Todos os Membros desta Casa têm conheci- quando ainda estava na condição de Chefe da
menta das ameaças que pairam sobre o comércio
CIA, "tais ligações enfraqueceriam as empresas
exterior do Brasil, configuradas nas represálias
norte-americanas e colocariam em risco a segurança nadonal americana, pois eram verdadeiros
anunciadas pelo Governo dos Estados Unidos.
Em resumo, o Presidente_ Reagan quer que o
'cavalos de Tróia' em território daquele país." A
verdade é que as empresas norte-americanas de
Brasil modifique suas leis, votada_s livremente pelo
Congresso, e que objetivam defender um setor
informática precisam tanto do mercado interno
da economia nacional, sob o argumento de _que
quanto do mercado internacional para sustentar
essas leis contrariam interesses dos Estado Oniseus elevadíssimos custos.
dos. Naturalmente o Sr. Reagan deve imaginar
que a obrigação do Legislativo brasileiro é aprovar
Além, disto, as indústrias norte-americanas esmedidas em benefício dos inte_resses ame:rlcanO$_,__ tão cada vez menos competitivas. Veja-se que,
relegando a segundo plano 0 desenvolvimento --em 1986, apenas no setor da eletrônica, os Estanacional.
dos Unidos acumularam um déficit com o Japão
Na verdade, a controvérsia que se armou entre de vinte bilhões de dólares. Por esta razão, eles
Brasil e Estados Unidos no campo da informática
procuram impedir a execução de políticas de estítem uma clarfssima explicação: 0 mercado brasi- mula às indústrias de elevada tecnologia nos paíleiro de microcomputadores, segundo dados do ses em desenvolvimento. Não é por acaso que
Departamento de Comércio dos Estados Unidos,
retaliações e medidas de restrição ao livre comértem crescido à taxa médida de 74 por cento ao
cio estejam sendo também arquitetadas para seano. Este crescimento vertíginoso colocou-nos rem utilizadas contra_ outros países que protegena posição de dispor, hoje, do sexto maior mer- rama sua indústria. Os nórte_-americanos temem
cada do Mundo naquela classe, movimentando
que também o Canadá adote uma polftica de
992 milhões de dólares. À frente do Brasil estão,
informática semelhante à brasileira.
As práticas brasileiras, no campo da informápela ordem: Estados Unidos, Japão, Alemanha
tica, estão plenamente respaldadas na legislação
Ocidental, Reino Unido e França.
em vigor, c:ujas peças principais são a Lei n"'
Este número impressionante já é, ísoladamente, um eloqüente testemunho do acerto brasileiro
7.232/84 (Lei de Informática} e a lei n9 7 A63/86
ao a dotar a política de reserva de mercado para
(Lei do Planin). Ambas estão perfeitamente ajustadas aos compromissos multilaterais do País, notaa informática. Para se têr_uma idéia máis precisa
@mente com o GATI. O Brasil vem de longas
da atual posição do Brasil vou socorrer-me de
algumas comparações. O Canadá•. um pais altaconversações sobre informática com o governo
mente desenvolvido, figura em 12'1IuQar na lista
dos Estados Unidos e, nesse período, nossos redes maiores mercados. O México está em 16"' presentantes expuseram detalhadamente os obje·
tivos da legislação, o prazo durante o qual a indúslugar e a Argentina em 30" lugar, com um mercado interno de apenas -17-milhões de dólares
bia ficaria protegida e também as necessidades
brasileiras no setor.
e um crescimento médiO anual de nove por <:ente.
Ciência, Vargas ha:sceü a "9 de janeiro de
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E mais: os norte-americanos sabem que cin·
qüenta por cento do mercado brasileiro é consti~
tuído por faturamento de empresas estrangeiras,
principalmente norte-americanas. Ainda assim o
Presid_ente Rooald Reagan decidiu impor sanções
às exportações brasileiras para o mercado norteamericano, utilizando informações inveridlcas e
argumentOs falaciosos. Ele afirma que o Governo
rejeitou o pedido de empresa norte-americana
para produzir um programa de computador
(software) no Brasil. Não é verdade. O pedido
é de_empresas brasile~s que em seguida recorreram da decisão da SEI e o assunto ainda vai
ser examinado pelo Conselho Nacional de Infor·
mática - Conin.
Mas o Governo dos Estados Unidos fez mais:
anunciou a retaliação, sem mencionar quais serão
os produtos taxados. Quer dizer, procura jogiu
brasileiros contra bra,sileiros, empresas contr!'l
empresas, em um processo de verdadeiro terrorismo econômico. O Brasil tem sido _um amigo
dos Estados Unidos, conforme menciona, em '5'1_"''
nota, o Presidente Reagan. Mas o Brasil tem c
direito de Crescer e de se_ modernizar utilizandc
o seu mercado interno _corno preciosa alavanc-2!
para o desenvolvimento de suas indústrias de illt:tecnologia.
Sr. Presidente Srs. Senadores, quando surgiram
na Imprensa as primeiras informações sobre ae
intenÇões ditas retaliatórias do. Presidente Reagafl
no decorrer do ano passado, apresentei a esi.Casa utn projeto de lei que visava a disciplineu
as medidas que o Executivo brasileiro pode1 ;.tomar para fazer face à ameaça que agora s•
concretiza.
Pensava estar inovando na matérià Para minha
surpresa, entretanto, encontrei nos llrquivos de
Senado um projeto semelhante, apresentado nc
inicio de 1975, pelo nobre representante do Mar~
nháo, Senador .José Samey. Há doze_ ~nos, situ:::
ção era diversa dã-__ atuaJ, e _a.S_ameaças que entãc
existiam guardavam relação com a contençao ~-r."'~
importações, adotadas por muitos pafses em fur.
ção da crise do petróleo.
Justificando que o Congresso - cito textu~
mente - "não pode ficar de braços Cl111'-"'-do~
_entregando ao Executiv_o a tarefa de defender u.interesses do PaíS no Exterior" -termino a citt:.
ção - o Senador Sarney propunha a suspensãc
do registro, pelo Banco Central, de novos <:'apl;..e;j,
oriundos dos países que discriminassem nos~
produtos, a suspensão de créditos supridos pv1
instituições fmanceiras em que o poder públi·:c
detivesse maioria de capital às empresas origin.i
rias desses países, e_ a suspensão da isenção d,
taxas e impostos que porventura beneficiasse11
mercadorias provenientes desses países.
Passados tantos anos, repito, que o Congress·não pode ficar de braços cruzados, deixando ~·
ExecUtivo" a tarefa de defender os interess_es (k
País no exterior. Temos obrigação de dotar o Gc
vemo de instrumentos legais eficazes para o re~
guardo da soberania nacional. Não podemo·
aceitar que outra Nação se intrometa. em assunto,
internos brasileiros e exija a mudança de noss"'~
leis, quando perfeitamente ajustadas a nosso=
compromissos intemacionaís.
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. E·
um aparte, nobre Senador Severo Gófnes?
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O SR. SEVERO GOMES -

Com O maior

prazer.

O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex.', coino
sempre, trata de assunto_ da maior import!ncia
para a economia nacional e para a própria sobe-

rania do País. De modp _que me corrgratulo com
V. EX pelo discurso, que__é_.insplrado na defesa
dos s_uperiores interesses da nacionalidade e da
independência, sobretudo do Poder Legislativo.
V. Ex-' está certo: o Poder Legislativo do País não
pode estar a serviço de grupos internacionais nem

de governos que defendam ess.es grupos. Temos
compromissos com o nosso País, com o· nosso

povo, temos que preservar a soberania nacional
e ajudar o desenvolvimento da indústria brasileira.

O SR. SEVERO GOMES- Muito obrigado
pelo aparte, nobre SenadOr ChagaS RodrigUes,
e.'quero dizer que não esperava de V. Ex" senão
esse apoio a uma causa tão importante e tão
nobre, na defesa dos interesses brasileiros.
Antes de concluir, gostaria de referir-n:"~e às manifestações,de alguns setores empresariais brasileiros que se têm dirigido a membros desta Casa
com preocupações equivocadas _quanto a_o que
classificam de "escalada de retaliações".
Parece-me, desde logo, que__esses cavalheiros
erraram o endereço de suas mensagens. As queixas contra a escalada de retaliações deveriam ser
dirigidas ao Sr. Ronald Reagan, Casa Branca, Washington, D.C. Nós não estamos retaliando. Apenas queremos dotar o Executivo de meios eficientes para defender o Brasil contra retaliações.

O Sr. Leopoldo Perez - V. Ex!' permite um
aparte? (Assentimento do orador.)
Nobre senador Severo Gomes; O·presidente Ronald Reagan que é um entendido - ninguém
discute - em filmografia hollywoodiana, não ê
muito versado em matéria de História Universal
e muito menos em História das Américas. Se o
foss_e, não cometeria a insensatez de al_egar a amizade brasileira como justificativa para se sentirem
os Estados Unidos _economicamente agredidos
com nossa reserva de mercado. S. Ex' veria, por
exemplo, qual a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando algumas tropas japonesas excluiram do Pacífico as forças armadas
norte-americanas, dominaram toda a produção
mundial de borracha e foi o Brasil que foi buscar,
na bravura, na coragem do nordestino, novas forças, novas _energias, para reabrir os seringais da
Amazônia e possibilitar que as forças do mundo
livre ficassem adestradas e preparadas para repelir
o fascismo na Europa e o niponJsmo no Oriente.
Veja, então, V. Ex" que o problema do presidente
Ronald Reagan é um pouco de jejum: jejum de
História, jejum de conhecimentos gerais, jejum,
talvez, de geopolítica.
O SR. SEVERO GOMES- Agradeço, nobre
Senador, seu aparte e a lembrança do que foi
o esforço brasileiro na Segunda Guerra Mundial,
onde o capítulo mais pesado, certamente, foi o
da campanha da borracha, um periodo em que
o Brasil acumulou saldos no exterior e, depois,
não pôde recebê-los e _em alguns casos, comprando empresas que já tinham virado sucata como estradas de ferro que não tinham sido recuperadas,. enfim, era o modo de eles acertarem as
_ suas dívidas.

O Legislativo brasileiro não falhou nisso, não vai
falhar a sociedade e nem vão fa1har os empresários. Os empresários brasileiros devem ter no
- ~ OSR. SEVERO GOMES- Póis não.
GovernO, acredito, uma segurança até de reforço,
_ O Sr. Itanlar Franco- Peço permissão para, se prejuízos houver nessa área. Aproveito a oporneste aparte, juntar a minha voz à de V. ~. senatunidade para me solidarizar com o seu pronundor Severo G_omes. Ficamos com certa preocuciamento, com a clareza da visão que V. EX' traz
pação com -a:s notícias publicadas nos jornais de
a este Plenário, analtsando a coisa de forma muito
hoje, dizendo que o Brasil poderia faz_er certa flexiampla, constatando, inclusive, que os Estados
bilização em relação à Lei de Informática. Tem os
Unidos tiveram atrito com todos os seus parceiros
conhecimento, inclusive, de que se pretende, hoje,
comerciais neSsa ár"êa.- Realmente,· eles haverão
abrir um campo para a penetração exatamente
de ter que melhorar a qualidade de seus produtos,
da ãção aiTteric.ana; _e como V. Ex" se refere: ao . a competitividade, mais do que querer ganhar
seu projeto, Jembrando,quejá em 1975_0 presios mercados na base das sanções, a partir da
dente José Samey,_ entã9 s~naçfÇ>r, havia apresenSeção 301, de 1974:Deixo a rilinhã solidariedade
tado também um projeto para disdplinar medidas
ao seu pronunciamento e à sua luta também,
a fim de fazer face retaliações. Recordo, senador
inclusive, com aquele projeto que estána pauta
Sev_ero QoiTies, qUe na Presidência da Ford. dos
do Senado, que define os- mecanismos para o
Estados Unidos, S. Ex" baixou um decreto- veja
nosso País adotaf, nestes casos, a retaliação. MuiV. EX' que independente do Congresso americano
to obrigado.
-decreto do Executivo, no sentido de __que todo
investiment_o estrangeiro nos Estados Unidos fos- _ ---0 SR. SEVERO GOMES- Os apartes que
se dirigido aos interesses da nação americana.
recebi dos Senadores Itamar Franco e Dirceu CarEsse _decreto do Presidente ford_fol aplicado, foi
neiro lançam luz sobre alguns aspectos extremaconheddo pelas autoridades americanas e, evimente importantes. O primeiro; do Senador ltadentemente, qualquer investimento teria que soma_r Franco, quando lê nos jornais alguma dúvida,
frer o crivO d~ autoridaé:les ámericanas, paÍ'a que
alguma tendência a não resistirmos à pressão
ele fosse aplicado nesse ou naquele setor de inteamericana, e com isso, vamos tendo uma cessão
resse_ daquela nação. Aqui, então, não podemos
depois da outra, um tombo depois do outro. Essa
também permitir isso,_ sobretudo um País que
preocupação é verdadeira. E isso se liga ao aparte
busca o seu desenvolvimento, que precisa alcando nobre Senador Dirceu Carneiro quando faz
çá~lo rapidamente, e já estamos às portas do sécureferência à necessidade de uma unidade interna,
lo XX. razão pela qual eu gostaria de juntar a
quando estamos vendo os americanos jogando
minha voz à de V. Ex"setores brasileiros contra brasileiros.
Há pouco tempo, o -embaixador Harry ShlaudeO Sr. "Dirceu Carneiro -Senador Severo
man esteve na cidade de Franca no meu Estado
Gomes, V. Ex.'_ me permi~_ um aparte?
e- reunido c_om os produtores de calçados dizia
que defendia os seus interesses, que eram os
o SR~SEVERO GOMES..:....: Pois não.
-mesmos dos americanos, é que haveria, então,
O Sr. Dirceu Canteiro - Quando se levanta
vamos dizer, uma unidade de interesses. Ele se
este tema aqui no Plenário do Senado, sinto-me
comprometia a expandir, por exemplo, a exporestimulado a participar do debate, até porque,
tação de ca1çado nos Estadas Unidos com a proquando passei pela Câmara dos Deputados, semteção de_ .medidas do Presidente Ronald Reagan.
pre pertenci à Comissão de _Ciência e Tecnologia,
De modo que eles precisam lutar contra_ a lei
sendo o seu óltimo Presidente, já que na Constida informática. isso_ aí traz à lembrança um acontuinte ainda não se elegeu o novo Presidente. De
tecimento que marca a nossa história desde a
rnodo que, ao tratar desse assunto, eu gostaria
nossa origem portuguesa, qUe é quando o Embaide registrartambém esta circunstância inexorável
xador João Methuem, extremamente simpático,
de o nos.s;o País se chocar com os interesses ame~
conhecido em Usboa como Joãozinho, percorria
ricanos nesse setor. Este é o preço da presença
as vinhas do Alto Douro para convencer os vfnhado Brasil nesta área de tecnologia. Não creio que
teiros a fazer pressão para que aceitassem os terfique só por af; creio que teremos outros problemos do Tratado de Methuem, que era aquele que
mas na química fma e em outros setores da tecnoeliminava as tarifas adUaneiras do vinho portulogia de ponta. Deste modo, essas são aS primeiguês na Inglaterra e, em contrapartida, os porturas manifestações para as quais a sociedade brasigueses também eliminavam a_s tarifas aduaneiras
para os tecidos ingleses.
leira inteira deve estar preparada para enfrentar.
E a reação -vem, evidentemente, de modo assusNaquele tempo, no começo do século XVIII,
tador, inclusive desproporcional V. Ex' fez refe-a indústria de tecidos era o que é hoje a informárência a que 50% deste mercado aqui no Brasil
tica, a vanguarda da revolução industrial. Então,
SãO-das empresas americanas. Supostamente por
foi seduzindo os vinhateiros que se conseguiu
se ter negado apenas um produto pelo menos
desbuir a nascente indústria portuguesa de_ tecieste foi o pretexto - que ~nvolve no mínimo
dos.
1 milhão e meio de dólares e no máximo 4 miMas aqui as coiSas podem se agravar mais aínlhões, o Governo americano propõe uma retaliada. Por quê? Porque nos países desenvolvidos,
ção de 105 rriilhões de dólares. A propósito da
hoje, através da informática e da automação, esquestão, o ltamarati projetou esta retaliação para
tão desenvolvendo as indústrias tradicionais de
uma dimensão de quase 700iriilhões, o que achei
tecidos e _calçados e amanhã, sem a informática,
-a]armista até, e não sei também se isso realmente
não teremos nem informática nem a possibilidade
favorece a tranqüilidade interna do nosso País
de competir no campo dos calçados. Temos que
para enfrentar a questão ou se introduz mais pâniter um projeto nacional.
co. Mas, o fato é que temos que finnar posição.
O Sr. Itamar Franco __:_ Permite V. Ex" um
aparte?
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aqui e desenvolver ~ecnologia, na verdade, nao de que_ se dê simplesmente a partir das torças
têm interesse. Nenhuma empresa estrangeira tem
~-e mercado, esse desenvolvimento. Como ?_abe
cantes de calçados querem ver apenas o seu cam~ interesse em desenvolver tecnologi~ no Brasil
V. EX',-trabalhei nos EstadÓs Unidos várias vezes
po, não tomando consciência de que amanhã
simplesmente porque já desenvolveu Já fora e já
--e ainda ontem estfVe pãgando o preço-por
serão destruídos também se não tivermos um
está paga. Por que tomar essa providência? Não
ter trabalhado fora do Brasil, porque parece que
país que se desenvolva hã.rmonicamente e com
há q_ menor interesse.
aqui é considerado como uma_ coisa pecaminosa
todas as condições para defender os seus inteEntão, também discordo de V. Ex" quando diz --.:.., e trabalhei _não por exmo; por exílio foi em
resses.
que a in4ústria de _informática japonesa e_ ameri- outroS lugares, mas trabalhei no Instituto d_e Estucana estão em plena conexão. Ao contrário, eles
dos Avançados de PriflcetoÍi, que é a Universidade·
O Sr. João lobo- Permite V. Ex' um aparte?
mantêm um sigilo permanente. Toda indústria
que foi criada para o Einstein. Esse Instituto foi
O SR. SEVERO GOMES- Pois não.
de ponta americana quando faz um anúncio ofecriado quando Einstein se mudou para os Estados
recendo emprego diz _em baixo: Clnlted State
Unidos, perseguido pelos nazistas; lá todos os
O Sr. João Lobo - Nobre Senador, tenho
anos eles recr:utam um çerto oúmero _de__dentistas
acompanhado durante muito tempo as posições Cltizem require, é preciso ser cidadão ameride todo_ o mundo e lá os mantêin por. um, dois
que V. Ex' defende e quase sempre concordo_ cano para ti-abalhar em qualquer empresa de alta
anos~ ·sem nenhuma outra preocupação que não
com os seus pontos de vista, que são sérios e tecnOfogia americana. Se eles exigem até _que o
competentes. Por issg, arrisco-me a fazer este fuilóonário, que o tecnko seja do pats, é preciso seja a de. produztr algum trabalho. Não se dá aula,
aparte ao seu discurso. Ouvi recentemente, talvez léiTibrar que essa tecnologia é poder que não não se faz nada, a não _ser o que eles chamam
se divide. Ninguén ~ntrega a arma que acabou
de thir;ddng ta~, ''tanque de pensamento''. Pois
domingo, salva engano, uma declaração de Alvin
bem, qualquer pes_soa que tenha essa experiência
Toffier sobre esse problema da reserva de me_r- de inventar. Eiitâo, essa_ é uma questão funda~
mental para o nosso País e digo, que, ao contrário sabe o quanto o _desenvoMrnento científico nos
cado da informática. O ilustre escritor e futurólogo, cuja opinião mere<:e tod,o o respeito do mu-n- --daquilo que não acontece na indústria farmac:êu~ Estados Unidos é promovido, incentiyado e protegido pelo Estado enormemente, a começar pelo
do moderno, principalmente nessas áreas relati- tlca, temos hoje mais de 500 empresas na área
que_ acab(_) de dizer, que se criam condições tão
vas a alta tecnologia, dizia que naturalmente toda da informática trabalhando, evoluindo e desenvolespeciais para os pesquisadores que é impensável
nação tem a obrigação de proc:urar defender-se, vendo tecnologia. Digo mais, em -1974, ocasião
resguardar-se, e o Brasil não seria exceção a esse em que tive que fazer uma conferência na Esc:ola que a empresa possa criar. Simplesmente a pes~
soa recebe - não se_ cbarn_a__Qolsa, mas é como
procedimento. Mas ele achava que a coisa devia de Guerra Naval, o assunto entre aqueles contrase _fosse - e não há nenhUma contr~partida. Se
ser feita com m1,.1ito cuidado e inteligência. Se almirantes da época era a informática. 'Tem os
o -pesquisador não fizer nada durante_ um ano
o Brasil tinha interesse em fazer reservas de mer-. que desenvolver a informática"; eles estavam _com
fragatas inglesas, com computadores ingleses, ou dofs não tei-â feito nada. J;videntemente,.--QS
cado, tudo bem, que procurasse fazê-Ias, ffias
que são escolhidos para lá já o são no pressuposto
procurasse uma área menos polêmica que a da COm so~ inglês; quer dizer, a máquina podia
s nãó há n:enhum constrángimento"externo, apeinformática e menos i:W:erta e dinâmica do que ser tão engenhosa que, amanhã, a nossa fragata
a da informática. Achava o escritor, na sua opinião, poderia atirar contfã n6s, pOrque a sua inteligên- nas um ambiente propicio· ao desenvolvimento
que é quase impossível o desenvolvimento da cia, o seu cérebro podia ser controlado eletronica- da criatividade. Isso não se faz, senão quando
informática sem -o -entrelaçamento das informa- mente. "Essa é uma- questão de poder, é uma o Estado tem wna política - e nos ESt:ãdos Uniquestão de defesa de interesse nacional.
dçs, ao_ c:ontr~riq do que muitos pensam aqui,
ções. A reserva de mercado- e lembro-~e ber:n
- há enonnes incentivos federats e -estaduais para
das palavras de Alvim Toffler- em vez de gerar
o desenvolvimento dentífic:p ·e tecnOlógico. E há,
independência vai produzir é a dependência te~
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Perrealmente, uma preocupação muito grande de
nológica. Hoje, todos sabem que os Estados Unique isso seja algo -próprio dos Estados Unidos.
dos não podem evol~ir na informática Se_rri ·a- de- mite V. EX" um aparte, Senador Severo Gomes.
De modo que_não vejo outra coisa para nós brasipendência, sem o entrelaçamento com o Japão
O SR. SEVERO_ GOMÉS- Pois não.
leiros senão imitarmos aquilo que há de bom
e vice-versa. Assim corno a América precisa abrir
nos Estados Unid..os; precisamente porque é um
para o Japão, este precisa _se abrir ~ troca de
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Não
país que foi capaz de criar condições para wn
informações porque somente com essa troca de
gra:n.-de desenvolvimetno cultural e cientificO a parconhecimentos, de evolução, de dinamismo, do quero interromper o seu discurso, pois percebo
excessivo dinamismo da informática, é que os que as luzes vermelhas de advertência_estão pis- tir do aPoio expresso de fontes oficiais e também
privadas, que se juntam, através de fundações,
paises poderão acompanhar o desenvolvimento: cando, mas não gostaria de estar ausente deste
ao desenvolvimento dentífico e tecnológico. De
EU deixo esta dúvida e gostaria de ouvir a opinião debate e de debçar de apoiar os conceitos expen~
didos por V. EX' aqui neste plenário. Em primeiro
modo que acredito que aqui temos que examinar
de V. Ex' sobre este assunto.
lugar, como respeito à lei da informática, sobre
c:om muito cuidado essa matéria, e não há nenhuO SR. SEVERO GOMES.-- Muito obrigado, as eventuais modificações nesta lei, quero recorma xenofobia de minha parte, não há nada nesse
nobre.._Senador. Também tive ocasião de ler pe- dar o que nem é necessário recordar; é que faz
aspecto. Há apenas uma responsabilidade de braquenos trechos da_confe_r~ncia de Alvin: T9f_f!~r urna semana que aprovamos a Lei de software.
sileiro- e V. Ex!' eStâ expressahdO ess<lreSpõnsano Rio Grande do Sul. e,_ s_inceramente, tenho um_a Depois de urn longo debate, debate democrático, hilidade que _é nossa, deste Senado da_ República
discordância muito grande. Ele fala sobre toda quando houve modificações importantes na lei
- porque não podemos "comprar" o primeiro
a questão da indústria de ponta. Então, eu pergun~ relativa ao copy right, não cabe nenhuma modifiargumento de propaganda que apareça; de que
taria: no Brasil, n6s ternos um~ indústria fanna- cação. Os noticiário d9s jornais pare<:e que estão
o desenvolvimento de uma lei de informática ou
cêutica onde não há nenhuma reserva de merca- especulando com relaçãç a ess~ possibilidade,
algumaproteção de mercado impeça o relaciona~
do, e ninguém poderia apontar aqui alguma em- mas creio que o no_sso ponto de vista deve ser
menta do Brasil com o resto mundo. Ao contrário,
presa da indústria farmacêutica que tivesse torna- _cl~;_manutenção daquilo que foi aprovado por nós
não impede; propicia e permitirá que amanhã haja
do a iniciativa de desenvolvimento_ tecnol6gíco recentemente e que é um in~trum_ento efetivo,
um intercâmbio efetivo; ~sse intercâmbio s6 pode
dentro do Brasil. Simplesmente há interesse delas não apenas do desenvolvimento tecnológico,
~~tir entre iguais. Fora disso, quando se chama
em importar as matérias-primas, misturá~las, e mas, também, para atender às preocupações de
de interdependência, não há interpendência neo Brasil é um dos paises mais dependentes em alguns sel)adores para permitir que haja efetiva~
nhuma; há dependência, a Interdependência s6
termos de remédio nesse s~tor da ind,óstria da _mente um comércio, porque fora disso não_ ~ai
existe a P_?rtir de um certo patanlar de desenvolquímica fina.
haver comércio de n_ad~, n_ão vai haver intercâmvimento. O que estamo:; querendo faZer no Brasil
Então, este caso da química ftna demonstra bio real Passo ao segundo ponto em que queria
é. criar .este patamar de desenvolvimento. De mocom clareza quaJ é o caminho para não desen- _trazer alguma colaboração na direção do que V.
do que acho que, sem nenhuma atitude xenófoba,
volver a tecnologia de ponta, ou seja, é deixar EX' está dizendo. Em matéria de desenvolvimento
devemos continuar sustentçmQo uma política que
cteiltífico e tecnológico, em primeiro lugar, o
de acordo com a livre iniciativa.
preserve o nosso interes~ nadonal. E se me perNós temos grandes desequilíbrios em termos mundo moderno sabe, hoje, que todo esse desenmite V. EX', aproveito este aparte para dizer que
da livre concorrência; países que podem entrar volvimento depende de uma política. Não é verdatamvém junto minhas palavras às do Sen~dor
ricana e no dia seguinte ceder porque os fabri-
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Itamar Franco, porque dtdu um bom exemplo
de desenvolvimento dentiTíco a respeiro-do Professor José Israel Vargas, que foi agora recentew
mente eleito para o Cons"ellio da Unesco. O Pro~
fessor lsrael Vargas é um exemplo vivo do que
estamos discutindo aqui. Eu o conheço desde
que ele estudava no Centro lecnológlcó daAero~
náutica, em São paulo, e graças ao fato de qUe

houve aqui no Brasil, em certas épocas, apoio
ao desenvolvimento científico e notadamente, como sabe muito bem V. Ex" que pertenceu a-mesma escola qu_e eu, o enorme desenvolvimento

dos físicos italianos, em determinada fase de nossa formação e dos alemães, na química, e o Vargas foi aluno de alguns professores alemães que
desenvolveram a química no Brasil, graças a isso
hoje é possfvel que um homem como Vargas
tenha o reconhecimento internaciorial, porque,
primeiro, criamos a:qui cnri:diçõeS para o- desenvolvimento cientifico no Brasil. De modo que
aproveito a oportunidade, juntando as minhas pa~
lavras às do Senador Itamar Franco, para dizer
a V. ~,Senador Severo Gomes, qUe Poderá contar com meu apoio na sua luta, que acredito_ seja
a luta de todos que tenham uma visão objetlva,
equilibrada. mas que sabem -que, sem a existência
de uma posição firme de defesa dos nossos interesses, não haverá interdependência mas submissão, e isso -na-o qu~e-mos. --- ---

DIÁRIO DO'C:ONdRESSO NACIONAL (SeÇão II)
Durante o discurso do-Sr. Severo Gomes
o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a
_ cadeira da_ Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jutahy Magalhães, 1PSe_cretário.
OS~-

PR.J;SIPENTE (Jutahy Magalhães) -

EsgofádO o tempo destinado à hora do Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Votação em turno único do Projeto de Let
da Câmara n~ 42, de 1987 (n~ 187/83, na
Casa de oilgem), de iniciativa do;> Senhor Presidente_ da República, que autoriza_ a criaçãq
de municípiOs no Território Federal do Amét.pá, eda outras providências, tendo
. .
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordtnária anterior.
Passa-se à votação do projeto, em twno único.
Em votação.
Os S"rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

Fazendo referência às manifestações que esta
Casa recebeu -- muitos_ dos Srs. Senadores dizem os signatários que as retaliações estão situadas na área das relações comerciais e que
nosso projeto é "eivado de xenofobia". Orâ, todas
as medidas que o Governo pOderá tomar, baseadas em nosso projeto, contra os interesses económicos dos· países que atingirem os intereSses económicos brasileiros são exatamente da mesma
natureza. Se, de um lado, as medidas que nos
ferem são de ordem, econôrnica, as providências
de defesa também serão. Se existe xenofobia, ela
deve ser procurada entre aqueles que discriminam produtos estrangeiros. de acordo com sua
origem. Deve ser procurada entre os que votam
suas leis e pretendem- que elas tenham validade
universal. Será que os ilustres_ stgnatários dessas
mensagens querem que o Brasil subordine suas
leis às leis de outros países?
Não estamos a exigir que Q Brasil suspenda
negociações e parta para urna guerra comerctal.
O que queremos é que o Brasil não seja obrigado
a curvar a espinha para aceitar o látego. Se nos
curvarmos- estejam certos- virão novos tastigos, e ainda mais injustos.
Por todos estes motivos, Srs. Senadores, estamos solicitando a aprovação- de nosso projeto.
E não podemos espetar senão a aquiescênda
dos nobres pares, de vez que ele constitui imperativo da dignidade deste Congresso. (Muito bem!
Palmas.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 42, de 19117 ··
(N~

187/83, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor
Presidente da República)

Autoriza a criação de municípios no
Tenitórlo Federal do Amapá, e dá outras

providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fkam criados, no Território Federal
do Arnapã, os municípios de Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Santana e Tartarugalzinho.
§ )9 Os _limites da área de cada município
criado por esta lei serão flX8dos em decreto do
Poder Executivo.
§ 29 Só a lei poderá alterar os limites da área
do município, flXCldos nos termos do § 19 deste
artigo.
Art. 29 A instalação dos municípios criados
por esta lei far-se~á com a posse do Prefeito e
da Câmara Municipal, após a realização simultânea das eleições municipais em todo o País._
Art. ,'39 __ Os municípios criados pelo art. 1odesta lei çqntlnuarão pertencendo a circunscrição judiciária do Municlpio de origem, até que lei especial disponha sobre a criação das respectivas circunscrições judiciárias.
§ )9 A r_eceita tributária ou originária, arrecadada na área dos novos municípios, será neles
aplicada, para efeito da execução do plano anual
bcal.
§ 29- -ApreStação de contas dos Prefeitos, re:ferente a Cãdã-exerdcio que proceder a instalação
dos municípios, será fciita ao Conselho Territorial.
· § 39 - As contas do exercício imediatamente
anterior ao da instalação dos_ municípios serão
submetidas, no prazo de 30 (trinta) dias, da data
de sua instalação, ao julgamento das Câmaras
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de Vereadores, eleitas simultaneamente com a
dos demais municípios dos Territórios.
Art 49 O Tribunal de Contas _da União, logo
que solicitado pela Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, disporá sobre as
quotas do Fundo de Participação, quando devidas
aos rnuriicípios criados na conformidade desta
lei.
__M 5o SaJYQ.as___exceções previstas nesta lei,
aplicam-se, aos ni.tmicípios, criei dos pelo'art. J?,
as disposições da Lei n? 6.448, de 11 de outubro
de 1977.

Item 1:

é: -o seguinte o projeto aprovado
O SR. SEVERO GOMES- Muito qbrigado,
nobre Senador Fernando Heririque Cardoso. O
aparte de V. Ex~ ilustra, mais uma vez, essa expansão da consciência naciona1 para a importância
dessas questões, para o desenvolvimento da cultura brasileira, da ciência e da tecnologia, sem
o que não teremos -independêncfa.
-
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. . . . ..

. . .

. ..

Art. 6° Esta lei' éntra eri1 vigÔiria datà d~ ~ua
publicação.
Art. 7o Revogam-se as disposições em con_trárío.
O S~- PRESIPENTE (Jutahy Magalhães) Item 2:

Votação, em turno úhico, do Projeto de
Resolução n?194, de 1987 (ajJresentado péla
Comissão de Comissão de Ecoilom"ia coino
conclusão de seu Parecer n9 19, de 1987),
que autoriza o Governo do EStado._de Rondô-nia a contratar operação ·de crédito no valor
de Cz$ 78.021.322,63 (setenta·e Oito milhões, vinte e um mil, trezentOs e vinte e dois
cruzados e sessenta e três c_entavos).
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo sido a votação adia~
da por falta de quorum.
Passa~se à votação do projeto, em twno único.
Em votação.
__
- _ __
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Odadr Soares- Sr. Presidente, requeiro verificação de quorum.
O SR- PRESIPENTE (Jutahy Magalhães) -

É regimental o requerimento de V. EX Será feita
a veri.ficáção solicitada.
Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência vai suspender a sessão pOr 1O minutos,
acionando as campainhas para a chamada dos
Srs. Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 11 horas e 1O minutos, a
sessão é reaberta às 11 horas e 20 minutos.)

. O SR. PRESIPENTE_(Jutahy Magalhães)Está reaberta a sessãO. Vamos realizar a riciVa
votação.
Solidto aos SrS. Seriadores que OC:Up_ehf_-ç.s
seus lugares, a fim de fazermos a votação, que
será nominal.
OS~-

PRESIPENTE (Jutahy Magalhães) -

Corno vota o Líder do PMDB?
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Siin.
O SR. PRESIPENTE (Jutahy Magalhães) Como vota o Uder do PFL?
O Sr. Uder do PFL não está presente.
O SR. PRESIPENTE (Jutahy Magalhães) Corno vota o Líder do .PDS?

O Sr. Jarbas Passarinho- Vota pela abstenção.
-- ~-O SR. PRESIPEI'ITE (Jutahy Magalhães) Corno vota o Líder do PDT?
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O Sr. Mauricio Corrêa -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Como vota o Uder d-º--e.S.Bl_ __ _
O Sr. Jamll Haddad- Sim.
O SR. PRESIDEr!TE (Jutahy Magalhães) -

Como-vota OUder do PMB?
O Sr. Antônio Farias- Sim.
O SR. PRESIDEr!TE (Jutahy Magalhães) -

Todos os Srs. Senadores podem votar.
(Procede~se

à votação)

DIÁRIO DO CO.NGRESSO NACIONAL (Seção II)
Votação, élil turno_único, do Projeto de Resolução n~ 196, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado do Amazonas a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
465.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN, tendo
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução rt' 197, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aparecida de Goiãnia, Estado de
Goiás, a contratar operação de crédito no valor
cort_espondente, em-cruzados, a 60.006,00 Obri_, ga:ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo
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Cirande do Sul, a contratar 9Peração de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 5~921 ,05
Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 206,-de 1987, que autoriza a Prefeitura
MUnicipal de BentO Gonçalves, Estado do Rio
Qrariâe do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cru~çlos._a 1.282,33
Obrigações do Tesou-ro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAV~VEL, proferido em Plenário.

Votação, em tumo_ único, do Projeto de Resolução n~ 207, de 1987, que autoriza a Pre_feitur_a
Municipal de Bragança Pau1ista, Estado de SãO
~:~~~~~AVÜRÁVEL, proferido em -Pléi;árlo. - Paulo,
AffonsO camargõ
a contratar operação de crédito no valor
Alfredo Campos
Votação, em turno único, do Projeto de Resolucorrespondente, em cruzados, a 207.869,00 Obri9
Antônio Farias
~o n 198, de 1987, que autoriza a Prefeitura
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
Aureo Mello
Municipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Carlos Alberto
t;Io Sul, a contratar operação de crédito no valor
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluChagas Rodrigues
.- ~of'respóridente, em cruzados, a4.914,47 Obrigação 01' 208, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Dirgeu Carneiro
~ ções_ do Tesouro Nacional - OTN, tendo
Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, a conF. Rollemberg
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
tratar operação de crédito no valor corresponFernando Cardoso
-- Votação, em turno único, do -Projeto de Resoludente, em cruzados, a 93.984~96 Obrigações do
Iram Saraiva
ção n~ 199, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Tesouro Nacional- OTN, tendo
Itamar France
Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso,
PARECER FAVORÁVEL., proferido ern Plenário.
Jamil Haddad
a contratar operação de _crédito no valor corresJosé lgnáclo
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
José Richa
ção n9 209, de 1987, que autoriza a Prefeitura
do Tescuro Nadonal- OTN, tendo
Leopoldo Perez
Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina,
PARECER
FÁVORÁVEL,
proferido
em
Plenário.
Louremberg Rocha
a contratar operação de crédito nO valor corresMárcio Lacerda
Votação, em turno único, do Projeto de Resolupondente, em cruzados, a 5.555,73 Obrigações
Maurício Corrêa
çãó n9~ 200~ de __ 19_87_, que autoriza a Pref~ltura do Tesõuro Nacional- OTN, tendo
Meira Filho
Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em _PJenário.
Mendes Canale
_a contratar_ operação de crédito no valqr corresVotação, em turno úilico, do Projeto de ResoluNelson Wedekin
pondente, em c:ruzados. a 2.393,_07 Obrigações ção nç 210, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Paulo Bisol
do Tesouro Nacional--: OTN, tendo
Municipal de Cajamar, Estado de São Pau1o, a
Rachid Derzi
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
contratar operação -de crédito no valor corresponRc;maldo Aragão
dente, em cru.Zãdos, a 16.917,29_0brigações do
-_--Votação, em turno único, do Projeto de ResoluSevero Gomes
_
- -ção nç 201, de 1987, que autoriza a Prefeitura Tesou-ro Nacional- OTN, tendo
VIrgílio Távora
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Municipal
de
Ponta],
Estado
de
São
Pau1o,
a
conWilson Martins
tratar operação de crédito no valor corresponVotação, em turno único, do Projeto de Resol~
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
dente, em cruzados, a 31.551,91 Obrigações do
ção 01' 211, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Tesouro
NacionalOTN~
tendo
Odacir Soares
Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, a
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
c::ontratar opefação de_crédito no valor co~pon
ABSTEM-5E DE VOTAR O SR. SENADOR:
dente, em cruzados, a 13.471,64 Obrigações do
Votação, em turno únfco, do Projeto d~ ResoluJarbas Passa_rinho
TesourO Nacional - OTN, tendo
ção rf.' 202, de 1987, que autoriza a Prefeitura
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Municipal de Batatais, Estado de São Pau1o, a
_contratar operação de créditO no valor corresponO SR. PRESIDEr!TE (Jutahy Magalhães) Votação, em turno único, do Projeto de Resoludente, em cruzados, a 3.183,16 Obrigações__ do
ção n9 212, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Se.todos__ os__Sr_s, Senador.es já votaram, vai ser
Tesouro Nacional- OTN, tendo
Municipal de Coronel Macedo, Estado de São
feita a apuração. (Pausa.)
~
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votaram SIM 27 Senadores, e NAO 1.
Pau1o, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 1.297,39 ObrigaHouve 1 abstenção. T ota1 29.
_ VotaçãO~-em turno único, do Projeto de ResoluNão houve quon,nn.
ções do Tesouro Naçlonal- OTN. tendo
ção n9 203, de 1987, que autoriza a Prefeitura
PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário.
O projeto fica com a votação adiada.
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas GeAs demais matérias em fCJ_se de votação, ficam
rais, a contratar operação de crédito no valor corVotação, em turno único, do Projeto de Resoluigua1mente adiadas, mais a Mensagem n~ 328/87,
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrlgação n9 213, de 1987, que autoriza a Prefeitura
que depende de votação do Requerimento n"
Çóe:!i do Tesouro Nat;íonal - OTN, tendo
Municipal de Felipe Guerra, Estado do Ri9 Grande
269/87, de adiamento de apreciação.
-PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário.
do Norte, a contratar operação de crédito no valor
São as seguintes as matérjÇts que têm votacorrespondente, em cruzados, a 4.903,67 ObrigaVotação, em turno único, do Projeto de Resolução adiada:
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo
_ção rf.' 204, de 1987, que autoriza a Prefeitura
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas GeVotação, em turno único, do Projeto de Resolua
contratar
operação
de
crédito
no
valor
cori'ais,
Votação, em turno únic:o, do Projeto de Resolução n" 195, de 1987, que retifica a_ Resolução
resporidente,_em cruzados, a 255.141,12 Obrigan9 38, de 1987, que autorizou a Prefeitura Munição n9 214, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Ções
do
Tesouro
Nacional
OTN,
tendo
cipa1 de Campo Mourão, Estado do Paraná, a
Municipal de lndaiatuba, Estado de São Paulo,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
contratar operação de crédito no valor de Cz$
a contratar operaçã~ de crédito no valor corres.8.512.GOO,OO (oito milhões, quinhentos e doze
pondente, em cruzados,-a 202.400,00 Obrigações
Votação, em turno único, do Projeto de Resoludo Tesouro Nacional- OTN, tendo
.
mil cruzados), tendo
ção n~ 205, de 1987, que autoriza a Prefeitura
PARECER FAVORÁVEL, proferido ernPienófio. Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio
PAREcER ~'AVORÁVEL, proferido em Plenário..

VOTAR4M "SJM" OSSRS. SENAl)ORI;S:
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Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçao n..,. 215, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de ltacoatiara, Estado do Amazonas,
a contratar operação de crédito no valor corresw
pendente, em cruzados, a 79.936,93 Obrigações

do Tescuro Nadonal- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenárío.
Votação, em turno-único, do Projeto de Resolução n<? 216, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de ltiquira, Estado do Mato Grosso, a
contratar operaçâo de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.123,55 Obrigações do

Tesouro Nacional- OTN, tendo

PARECER fAVORÁVEL, proferido em Plenãrlo.
Votação, em turno" único, do Projeto de Resolu-

ção n~ 217, de 1987, que autoriza a Prefeitura
MunidpaJ de Jaciara, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 79.997,18 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendoPARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 218, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 219, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação_ de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.818,00 Obrigações do Tesouro Nacional- bTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, pfõferidO em Plenário.
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n? 220, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.760,29 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 221, de 1987, que-autoriza a Prefeitura
Municipal de Lagarto, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.148,73 Obrigações do
Tesouró Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, ·do Projeto de Resolução n<t> 222, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado do Amazonas a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
877.106,00 Obrigações do Tesouro NacionalOTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, prõferido em Pletiário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 223, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Anaurilàndia, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédíto no
valor correspondente, em cruzados, a 7.057,05
Obrigações do T escuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, profei-ido eiTI Pletiário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<t> 224, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a con-
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tratar operaçao de crédito no valor c_orrespondente, -em cruzados, a 83.368,83 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenãrio.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 225, de 1987, (Jue autoriza a Prefeltura
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em-<::ruzados, a 58539,25 Obrigações do
TéSOtftõ Nacional - OTN, tendo
PAREç_Eg__f="AVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução _ne 226, c!. e 1987, que autoriza â- Prefeitura
Municipal de Pacatuba, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.180,88 Obrigações do
Tesouro- Nacional- OTN, tendo

- PARECER
FAVORÁVEL, proferido em Plenãrio.
-----Votaçáo, em ti.tmo único, do Projeto de Resolução n~ 227, de 1987, que autoriza o GoVerno do
Estado da Paralba contratar operação de credito
no- valor correspondente, em cruzados, a
42.360,70 Obrigações do Tesouro Nacional OTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário.

a

Votação, em tumo único, do Projeto de Resoluçêlo no 228, de 1987, que autoriza o Governo-do
Estado da' Paraíba a contratar operação de crédito
nõ V'àlor correspondente, em cruzados, a
48.974,87 Obrigações do Tesouro Nacional OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenãrio.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 229, de 1987, qtie_ autoriza a Prefeitura
Municipal de Passo Fundo, Estado do Rio Grande
do Sul, a contratar-operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 57.062,03 Obrigações do T escuro Nacional- OTN, tencio
PARECER FAVORÁVEl, proferido em Plenário.
-Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 23_0, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Patos, Estado da Paraíba, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 6.053,19 Obrigações do Tesouro Nadonal - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 231, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.556,03 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 232, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gera[s, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.4QO,OO Obrígações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVÉL, proferido em Plenário.
_Votação, em turno único, do Projeto de R~solu
ção n., 233, de 1987, que autoriza a Prefeitura
MunicipaJ de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no valor correspodente, em çruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução fY? 234, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 53.023,00_ Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÂVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 235, de 1987, que autoriza a Prefeitura
MunicipaJ de Cristinápolis, Estado de Sergipe, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.035,30 Obrigaçõ~s_ _cjo
Tescuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, "proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 236, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 552,55 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tendo _
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 237, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de fndiaroba, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.569,50 Obrigações do
Tesouro Nadonal- OTN, tendo
PARECER fAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de ResoJução no 238, ae 1987, que autoriza a Pre[eitura
Municipal de lrani, Estado de Santa Catarina, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.080,83- ObrigaçõeS do
Tesouro Nacional - OTN, tendo
__ ~ _
PARECER F:AVORÁVEL, proferido ern Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 239, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.652,26 úbrigâções
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL,_proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Reolução n~ 240, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a
contratar operação de crédito no valor corresponM
dente, em cruzadqs,_ a 149.513,92 Obrigações do
TesOUro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Res~lu
ção n9 241, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Moema, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor corresM
pendente, em cruzados, a 45.985,1 O Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 242, de 1987, que autoriza a Prefeitu'ra
Municipal de· Mosso ró, Estado do Rio Grande do
Norte, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 36.259,19 _9brigaç6es dõ Tesouro Nacional - OTN, ~endo _PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votaç.ilo, em turno único, do Projeto de_Re_soluM
ção no 243, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São João Evang~lista, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação-de crédito no

3226

Quinta-feira 26

valor correspondente, em cruzados, a 549,81
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 244, de 1987, -que autoriza _a Prefeitura
Munfcipal de São João do Piauí, Estado do Piauí,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 29292,00 Obrigações
do T escuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 245, de 1987, que autoriza a PrefeitUra
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 463.039,04 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL. proferido _em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nc 246, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 465.039,04 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 247, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Sidrólã""ridia, Estado do Mato GrosSo
do Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 13.000,00 Obrigações do T es_ouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 248, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Solânea, Estado da Paraíba, a con~
tratar operação de crédlto no valor correspondente, em cruzados, a 15.ü90,52 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 249, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Teresópolis, Estado do Rio _de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52~881,82 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do ProJeto de Resolução no 250, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Três Lagoas, Estado do Matq Gro_sso
do Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 108.058,81 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, _em turno único, do Projeto de Resolução n~ 251, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória, Estado do Espíiífci Santo,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.725_,40 Obrigações
do T escuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 252, de 1987, que aUtoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória, Estado --do Espírito Sarito,
a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzado_s, a 37222,63 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
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Votação, em turno únjco, do Projeto de Resolução no 253, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de CamPina Grande, Estado da Paraíba,
a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 461.000,00 Obrigações
do Tescuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proleridO em Plenário.

Imposto sobre Circulação de ~ercadoria
ICM.
2. 7 Dispositivos __legais: Lei Municipal no
1.019/86, de 19 de Setembro de 1_9&6.
Nos aspectos económicos financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

Discussão-; em turno úrUco, do Projeto de Lei
da Câmara n?216, de 1985 (nç 2.929/83, na Casa
de origem), que altera a redação da Lei n? 6.251,
de 8 de outubro de 1975, que "institui normas
gerais sobre_desportos". (Dependendo da votação
do Requerimento n" 179, de 1987, de adiamento
da discussão.)

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têfu merecidO -ã aprovação da Casa,
tendo em vista a alta_ relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução nç 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante Q período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiros e legal da matéria.
Assü'n sendo, conclufmos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

Mensagem nç 328, de 1987 (n~ 504/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, a contratar operação de crédito
no v.alor correspondente, em cruzados, a
431.150,00 Obrigações do TesOuro NadonalOTN. (Dependendo da votação do Requerimento
rt' 269, de 1987, de adiamento.)

FAS.

Nos termos do art. 69 da Resolução n? 1, de
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins
para proferir o parecer sobre a Mensagem, ·oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS.
-Para proferir parecer.)-- Sr. Presidente, Srs.
senadores:
Cofn a Mensagem n9 245, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do_ Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Aquidauana (MS), contrate,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
créd.ft.Q;_
~1.

N• 254, de I 987
Autoriza a Prefeitura MuWcipal de
Aquidauana (MS), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.133,60

OTrl.
O Senado Federal resolve:
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Aquidauana (MS), nos termos do artigo 2ç daRe·
solução n 9 93/76, alterado pela Resolução
n 9 140/85, _ambas do Senado Federal, autorizada a_ contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 7.133,60
OTN, junto à Caixa EconômicaFederal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à aquisição de veiculas para transporte
escolar.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o pareCer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
A votação da matéria rãr-se-á na sessão seguinte,_ nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Proj:tonente

1.1 Denominação: Município de Aquidauana--MS.
1-.2 Localização (sede): Praça Nossa Senhora da Conceição, 85 Aquidauana-MS.
2. Financiamento
- - 2.1 Valor: ec(uivaJente, em cruzados, a até
7.133,60 OTN.

-

PROJETQ.DE RESOLUÇÃO

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se ao item 64:
Mensagem n" 245, de 1987 (nç 421/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Su1, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.133,60 Obrigações do Tescuro Nadonal - OTN. (Dependendo de parecer.)

-

-

2.2 Objetivo: Aquisição 4e veículos para
transporte escolar.
2.3 Prazo: carência: até 01 (um) ano.
Af!lortização: 04 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobra_dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajUstado de acordo com o índice de varia-Ção da5 OTN.
2.5 COndições- de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do

ltem65:
Mensagem no 248, de 1987 (n9 424/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Aracaju,
Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito_ no valor correspondente, em cruzados, a 289.111,53 Obrigações do T escuro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art 6ç_da Resoluç_ãon9 1, de
1987, designo o nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB ~SE. Para proferir parecer.).:.._ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n? 248, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
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do Senado Federal a ?Wtorização para que aPre~
feitura Municipal de Aracaju (SE) contrate, junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
·

de gestora do Fundo d~ Apoio ao Desenvolvi~
menta Social - FA$, a seguinte operação de

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
En<:éit'ada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na seSsão seguínte, nos termos regimentais.

crédito:

- - - - - - - ---------

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Aracaju-SE.
- •
··
·
1.2 Localização (sede): Palácio Inácio Bar-

bosa, Praça Olímpia Campos, 180, Aracaju-SE.

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em CJ1,Jzados, a até

289.111,53 OTN.
2.2 Objetivo: ampliação e reforma da rede
de ensino de }9 grau.

2.3- Prazo: carência: até 3 (três) anos;
Amortização: 12 (doze) anos.

2.4 EncargoS: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice _de varia-

ção das OTN.
2.5 Condições de liberação: o ftnan_ciamento será liberado_ em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Gar"ari.tici;: vinculação de quotas do
Fundo de ParticipaçãO dos- Municípios -

FPM.
2.7 Dispositivos legais: Lei Munidpal
1.236/86, de 27 de novembro de 1986.

n~

Nos aspectos econôroiço-financ_eiros, a operação_ enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
..
- No mérito, o pleito _enquadra-se em casos análogos que têm mereci<;lo a_ aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do_Projeto.
Nos termos da Resolução nQ 1, de 1987, qu~
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o pcriodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financelro e lega( da matá ria.
__
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 255, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Aracaju (SE) a contratar operação
de crédito no valor correspondente,
em cruzados,. a 289.111,53 OTN.
O Senado Fe_d_era( resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE}, nos termos do art. 2~ da Resolução
no 9306, alterado pela Resolução no 140/85,
ambas do Senado Fec;Leral, autorizada a_ c_ontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 289.111,53 OTN,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de_Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
à apliação e reforma da rede de ensino çlo
1? grau.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
I:. o parecer, Sr. Presidente.

.. o: ~R._(>RESIDENTE
(Jutahy Magalhães)ltem66:
·
-Mensagem nn 249, de 1987 Cn" 425187,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Aracruz,
Estado do Espírito Santo, _a contratar óperãção de crédito no valor correspondente, em
cruzado_s,--ª-26.921,_13 Obrigações do T escuro Nacional - OTN'. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução n" 1, de
.1987, designo o nobre Senador Meira Filho pa~?
proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo _
o respectivo projeto de resolução.
O SR. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-com a Mensagem n~ 249, de 1987, o Senhor
Prestdente da República submete à deliberação
-do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Aracruz (ES) contrate, junto
à Caixa Econômica Federai, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolviriléntó Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação:_ Município de Aracruz.
12 Localização (sede): Av•. Venâncio Flores, 1333- Centro Aracruz-ES.
2. Financiamento
~--2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
-26.921,13 OTN.
2.2 Objetivo: aquisição de equipamentos
destinados a execução de obras de drena= gem e saneamento básico.
23 Praia: carência: até 1 (um) ano. Amor---tizaÇão: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
·reajuStado de ac_ordo com o índice de variaçãodasOTN.
2.5 Concüções de Llberação: o financiamento será liberado em parcelas. de acordo
com o c:ronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do
Imposto sobre Orculação de MercadoriasICM.
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~
984, de 30 de maio de 1986.
Nos aspectos económicoS e financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabeleCe normas de elaboração legisÍ-;ttiva do
Senado Federal durante o periodo de funtionamento da Asse_17_1bléia_Nadonal Constituinte. opin'ID'los favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, _nos termos do seguinte;
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 256, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
- Ara cruz (ES) a contratar operação
de crédito no valor con-espondente,

em cruzados, a 26.921,13 OTN.
Seo~_d_o_f'ederal resolve:
_
. Art. 1~ I:: a Prefeitura Municipal de Aracruz (ES), rfbs'term.os do art. 2o da Resolução
n" 93176, alterado pela Resolução n" 140/85,
ambas do Senaáo Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.921,13 OTN,
junto à Caixa Económica Federal, esta na
qúalidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
à aquisição de equipamentos para a execução de obras de drenagem e saneamento
básico.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação
É o patecer~Sr~ Presidente.
O

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

em

Passa-se à diScUSsão do projeto,
turno único.
(Pausa.)
Se nel1hufnCios Srs. senadores de"sejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
Encerrada a discussão, a votação_ da ma~ria
far-se~á na sesSão seguinte-, nos termos regimen- _
tais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Item 67:

Mensagem n" 259, de 1987 (n9 435/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Paranaíba, Estado do Mato Gross_o do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados. a 65240,00 Obrigações do Te-

souro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do éJ-rt. 6~ da Resolução nQ 1, de
1987, designo o nobre Senador_Raçhld Saldanha
Derzi para proferir parecer sobre a Il)en_sagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. RACHID SAlDANHA DERZI (PMDB
- MS. Para proferir parecer.)Sr. presidente, Srs.
~-_ .
Senadores:
_
Com a Mensagem nQ 259, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à delibera.ção
do SenéJ-dQ. Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Paranaiba (MS) contrate,jynto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apolo ao De,sen'lolvimento Social-FAS, a seguinte operaçãO de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Paranaíba.
1.2 Localização( sede): Rua Juca Pinhé, s/
n~ - Paranaíba - MS,
· -2. FIDanciamento
2.-1 ValOr: equívalente, em Crüzados, a até
65.240.00 OTN.
2.2 _Objetivo: implantação de sistema de
drenagem e captação de águas pluviais.
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2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 8 (oito) anos.

2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variação _das OTN.
2.5 _Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a sei <i.pfeseritado.
2.6 Garantia: vinCulação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias--

ICM.
2.7 Dispositivos legais: Lei. Municipal
606, de 16 de julho de 1986.

n~

Nos aspectos económicos financeiros, a opera-

ção enquadra-se nas normas operacionais do
FAS~

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná-

logos que têm merecido .a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração_ -le-gisfativa do
Senado Federal durante_o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoralmente, sob _os .aspectos econômico-financeJro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhlmento da
mensagem, nos termos do seguínte:
PROJETO DE RESOLUÇ:ÍÍÓ
N" 257, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Paranmba (MS) a contratar operação de crêdito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 65.240,00
OTN.

O Senado Federal resolve;
Art. 1o É a Prefeitura Municlpal de Paranaíba (MS), nostermos do artigo 29 da Resolução no 93n6, _alterado pela Resoluç.3o n~
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 65.240,00
OTN,junto à Caixa Ecoilômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apolo
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de sistema de drenagem
e captação de águas pluviais.
Art. 29 Esta resoluç?lo entra em vigor na
data de sua publicação.
~o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão:
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

ltem68:
Mensagem no 262, de·--1987 _(n1 438/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Patos,
Estados da Paraíba, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.946,81 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
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Nos termos do art. 6" da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Rachid Saldanha
Derzi para proferir parecer sobre a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.

à aquiSição de equipamentos para coleta de
lLxo.
Art 2c Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. RACHID SAlDANHA DERZI (PMDB

_.:_ MS. Para proferir parecer) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores.
Com a Mensagem n" 262, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Seriado federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Patos (PB) contrate, junto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao· Desenvolvimento
Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
1. Proponente
"-1.:1 _Deno_mif!ação: Muni~pio de Patos_
12 Localização (sede): rua Epitácio Pessoa, n9 91 - Patos_- PB
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
o

5.946,81 OTN.

22 Objetivo: aquisição de equipamentos
para coleta de lixo.
2.3 Prazo: Carência: até 1 (urrii ãno.
Amortização: 4 ( quatro ) anos
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de açprdo com o índice de variaçãqdas OTN.
2.5 Condições de liberação: o finandamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculaçao das parcelas do
Fundo de Participação dos Munidpi-os -

FPM.
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal
1.604/86, de 15 de outubro de 1986.

n'"~

Nos aspectos econômico-financeiros, a operação ~nquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vi$t~ a alta relevânJ;ia social do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 258, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Patos (PB) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em dis_cussão o projeto: em turno único. (Pausa.)

Nã9 havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-â na sessão seguinte, nos tennos regimentais.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 69:
Men~gem no 263, de 19~8~ (n9 439/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Piraju,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruiãâos, a 20203.00 Obrigações do Tesouro
Nãcional- OTN. {Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da ResOll.iÇaO -r,o~1, de
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para
proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.

O SR- ME1RA FILHO (PMDB - DF. Para
proferir o parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com ã. Mensagem n~ 263, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Piraju (SP) _contra~, junto à
Caixa Econôrnica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
S9ci~l-:- FAS, a seguinte operação de ç_~i~:

1. Proponente
1.1 Denominação: Municípo de Piraju
1.2 Localização (sede): Praça Ataliba
Leonel, 173 ~ 18800 - Piraju - SP

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
20.203,00 OTN.
22 Objetivo: implantação de usina de ]j..
l<Q.

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das O'TN. __
2.5 Condiç"a"O de Liberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o croncigfatrta Ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do
Fundo de Participação dos Municípios -

a

FPM.

cruzados, a 5.946,81 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art.. 1~___ ~ a Prefeitura MunicipaJ de Patos
(PB), nos termos do art. 2" da Resolução n"
93/76, alterado pela Resolução n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.946._81 OTN,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
DeseDvolvimento Social - FAS, destinada

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
1355, de 5 de março de 1987.

Nos aspectos econômico-fmanceiros, a operação enquadra~se nas normas operacionais do
FAS.

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante _o período de funciona-
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menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi-

namos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria,_
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 259, de 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Piraju (SP) a contratar operação de

crédito no valor coJTeSpondente, em
cruzados, a 20.203,00 OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Piraju
(SP), nos termos do art. 2~ da Res_olução n"
93/76, alterado pela Resolução n" 140/85,
ambas do Senado Fed_eral, autorizada a contratar operação de crédito no valor_ corres-

pondente, em cruzados, a 20203,00_ OTN,

junto à Caixa_Econôrnk;:,. Feder~!, esta na_
qualidade de_ gestora do Fundo 4e Apoio ao
Desenvolvimento Sociai-FAS, destinada à
implantação de usjna de lixo.
Art. 2e Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

J:: o parecer, Sr~ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, de acordo c:om o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 70:
Mensagem ne 265, de 1987 (n~ 441/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Piúma,
Estado do Espírito Sarito, a contratar operação de crédito no valor ·correspondente, em
cruzados, a 5.182,25 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 d_a Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para
proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução..

O SR. MEIRA ALHO (PMDB - DF. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 265, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Piúma (ES), ·contrate, junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo _de _Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Piúma
1.2 Localização (sede): Av. Danilo Monteiro de Castro, n9 45 - Piúma!ES

2. Financiamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a
até 5.182,25 OTN.
22 Objetivo: Aqutsição de equipamentos
para coleta de lixo.
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2.3 Prazo: Carência: Até Q1 (um) ano.
Amortização: 04 (qua_tro) anos,
2.4 EncãrgõS: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo_devedor reajustado_ de acordo com os índices de
variação das_ OTN.
2.5 Condições de_ Liberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2~6 Garantia: Vinculação das parc_e!as do
Imposto sobre Circulação_de MercadoriaICM.
2. 7 Dispositivo legal: Lei Municipal n9
· 248/86, de 25 de novembro de 1986..
Nos aspectos econômico~financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos_ que têm merecido a aprovação da Casa,
tefldO em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n! 1, de 1987, que
estabelece norrrias ~ elaboração legislativa do
Senado Federal_dwanfe:Q_perlodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económi-'
co-"fular1Ceii'os e JegaJ dei matéria.
---Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 260, DE 1987

-Autoriza a Prefeitura Munldpal de
Pli:íma (ES) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza.

dos, a 5.182,25 OTN.
O Senado Federal resolve:
]9 É a Prefeitura Municipal de Piúma
(ES), nos termos do art. 29 da_ Resol~ão
·n9 93176, alterado pela Resolução n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,_ a 5.182,25-- OTN,
junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualídade de gestora do Fundo -de Apoio ao
-Desenvolvimento Social- FAS, destinada
·-a aqi.Us1ção de equlpamentos para coleia de
lixo.
Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na
--c!~ta de sua publicação.

Art.

· ~_o parecer, Sr. _presidente.
O SR. PRESIDEI'f(E (Jutahy Magalhães) Em discussão o projeto, êm.~umo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça ·a-palavra, encerro
a- discus_são.
·
_
A votação da matéria far-se-á na sessão s~guin
te, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 71.
Mensagem n9 2.66, de 1987 (n_"'..44;2/87,
---,-na origem), relativa à proposta para que seja
- autorizada a Pr_efeitura Municipal de Poá, Estado de _São _Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 38.541,21 Obrigações-do Tesouro Nacional- OTN._ (Dependendo de pare<::er.)
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Nas termos do art. 6"' da Resolução n" J, de
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para
proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resOlução.
·~O.SR.

MEIRA ALHO (PMDB- DF. Para
emitir pareCer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n 9 266, -ae 1987, o Senhor

Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal_ ;;i autoriz_ação para que aPrefeitura Municipal de Poá - SP c;ontrate, junto
·à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a- Seguinte operação de
crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Poá
12 Localização_(sede_):__Av. Brasil, n~ 198

Poá/SP
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, ern_ cruzados, a até
38.541,21 üTN.
2.2 Objetivo: Aquisição de equipamentos
para coleta de lixo.
2.3 Prazo:Carência: até 1 (um) ano.
Amortização: 4 (qt.yitrb) anos.
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, co-brados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variaÇão das OTN.
2.-5 Condições de Liberação: O financiamentO será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2$ Garantia: Vinculação das parcelas_ do
lmposto_sobre Circulação de MercadoriasICM.
2. 7 Dispositivo Legal: Lei Municipal ne
1.911/86, de 3 de dezembro de 1986.
Nos aspectos econômico-fmanceiros, a operaç,ãq_ enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
. Na: mérito, 9pleito enqu~ç!ra-s_e em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante_o período de funcionamento da Assembléia Nacion&l Constituinte, opi_n_amos favoravelmente sob oS aspectos econàmico~flnanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, co!lcluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
• . PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 261, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de

Poá- (SP) a contratar operação de crédito no v..:lor correspondente, em cruzados, a 38.541,21 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 11 É a Prefeitura- Municipal de Poá
- (SP), nos termos do art. :29 da Resolução
n9 93n6, alterado pela Resolução n~ 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em-cruzados, a 38.541,21 OTN,
jl!nto à Caixa Económica Federal, es~ na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
à aquislção de equipamentos para coleta de
lixo.
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Art 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

J:: o parecer, Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães, 1'~-Secretár/o, deixa a cadeira da Presldênda que é ocupada
pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.

O SR. PRESIDI:NTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, de acordo com o Regimento Interno.

Novembro de 1987
·-~·-·

vimento Social crédito:

Nos aspectos ecoJiômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.

...

autorizada a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, ·a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 17.827,00 ObrigaÇõ-es doTesouro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)

Nos termos do art. 6ç da Resolução n~" 1, de
1987, designo o nobre Senador Antônio Farias
para proferir parecer sobre a Mensagem, afere~
cendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. ANTÓNIO FARIAS (PMDB - PE.
Para emitir parecer.)- Sr. Presiderite, Srs. Sena~
dores:
Com a Mensagem nç 284, de 1987, o_Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de_ Bragança Paulista (SP) contrate, junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação
de crédito:
1.

Proponente

1.1 Denominação: Município de Bragança Paulista
1.2 Localização (sede): Avenida_9_o§ !!fli~
grantes, n" 2.161 Bragança -Paulista- SP

2. flnandamento
2.1

Valor: equivalente, em crUzados, a até

17.827,00 OTN.

.

.

2.2 Objetivo: ImPlaritação de ambulatório
2.3 Prazo: Cárêlicia: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos. _
___
2.4 Encargos: Juros- de .3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5 Condições de Uberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a _s_er apresen~do.
2.6 Garantia: VihC:ulãção das parcelas de
!CM-Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
2.7 Dispositivos Legais: A Lei n9 2.142,
de 11 de maio de 1987, aprovada pela Câmara Munidpal de Bragança Paulista.

~

FAS, a seguinte operação de

2. Anandamento
2.J Valor: Equivalente, em cruzados, a
até 20.0!6,27 OTN....

2.2 Objetivo: Aquisição de equipamentos
para coleta de lixo, implantação de lavanderia
e de calçamento:
2.3 PraZo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 10 (dez) anos.
__ 2._4 __ _Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo deve- dor reajustado de acordo com o índiCe de
variação das OTN.
2.5 Condições de Uberação: O fmanciamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: Vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Munidpios -

N• 262, DE !987

a-

AutorlzB Prefeitura Municl~
pai de Bragança Paulista - SP a
contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a
t7.827,oo om.

Mensagem n9 284, dE:--198-7 (ii.? 460/87,
na origem), relativa à proposta para que seJa

-

l.L Denomihação: Município de Campo
MaJorJPI
_ 12 !..ocalizaçao (sede): Praça Luiz Miranda .31 8, Campo Maior-PI

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Item 72:

'

1. Proponente

No mérito, o_ pleito enquadra-se em casos análogos que têm mereddo a aprovação da Casa,
teÍ1dÓ em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
SenadO Federal durante o período de funCionamento da Assembléia J'(acional Constituinte, opinamos favoraveJmenie, SOb os aspectos econôrnico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

O SR. PRSSIDI:NTE (Humberto Lucena) -

-

O Seriado Federal resolve:
É a Prefeitura Municipal_ ~e Bragança Paulista (SP), nos termos do art. ~
_da Resolução n9 9.3176, ~alterado Pela Resolução n~ 140/85, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
17.827,00 -OTN, juilto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo dC -Apoio _ao Desenvolvimento Social FAS, destinada-à iinplantação de_ambulatóriO.
Art. 2 9 êsta Resolução entra em vigor na
data:-de sua publicação.

FPM.

Art. 1ç

{~ P~cer, Sr. Presidente.
-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, de_ acordo com o Regimento Interno.

2 7 Dispositivos legais: Lei Municipal
013/86, de 30 de dezembro de 1986~

Nos aspectos econômico-finariceiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No méritó;opleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação d_a Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoraveJmentt;!, sob._ps aspectos econômico-finànceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos P'~lo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE: RESOLUÇÃO
N• 263, DE !987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Maior (PI) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20.016,27

O SR. PRSSIDI:NTE (Humberto Lucena) -

om.

Item 73:
· Mensagel1) n• 289. de 1987 (n' 460/87,

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~ a Prefeitura MuniCipal de Campo Maior (PI), nos termos ~o art. ~~da Resolução n9- 93176, altEirado pela Resolução n1

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Campo
'Maior, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cru-- i:adôs, a 20,016;2.1_ Obrigações do Tesouro
·N~cional- OTN. (Dependendo de parecer.)

140/85, ambas do Senado Federal, autodzada a contratar operaçao de crédito no- valor
correspondente, em cruzados, a 20.016,27
OTN, junto à Caíxa Económica Fede_ral, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à _aquisição de equipamentos para coleta
de lixo, implantação -de lavanderia e de calçamento: -- ·
Art. 29 Està i-esolução entra em vigor na
da~ _de sUa publicação.

NOs tennos do art.- 69_ da Resolução n9 1 de
1987, designo o nobre_~enador Chagas Rodrigues para proferir parécer sobre a mensagem,
oferencendo o respectjvo projeto de resoll._!çâo.

o SR.' CHAGAS RODRIGCJES (PMDB PI. Para conduir p-are_cer.) -Sr. Presidente, Srs.
S~riáQpres: -.
._:... .
Com a Mensagem n~ 289,-de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Munlcipal de Campo Malar (PI) contrate,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de g~stora do Fundo de Apoio ao Desenvol-

n~

.é: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDI:NTE (Humberto Lucena) -

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
e~

Não havendo quem peça a palavra, encerro
discussão.

Novembro de 1987
A

vO\c~.ção
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da matéria far~s!'!l-á_na sessão seguin-

te, de acordo com o Regimento Interno.

Assim sendo; concluímos pelo acolhimento da
. Mens_agem, nos termos do seguinte: . _
PROJEfO DE RESOLUçAO
N' 264, DE 1987
_Autoriza a Prefeitura Municipal de
Chlapetta (RS), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.373,88

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc•na) -

Item 74:
Mensagem n9 290, de 1987 (N<? 466/87,
na origem), relativa à proposta para que seja

om.

autorizada a Prefeitura Municipal de 'Chiapet-

a:

ta, Estado do Rio Giãnde- do Sul, contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 8373,88 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. _(D_ependendo de

parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n"' 1, de
1987, designo o nobre Senador José Paulo Biso!
para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o projeto de resolução.
O SR. JOSÉ PAaLO BISOL (PMDB- RS.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n 9 290, de 1987, o.-Senhor
Presidente da República submete~ à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Chiapetta (RS) contrate, jUnto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao DeSenvolvimento Social ~ _FAS, a s_eguinté -operação de
crédito:

Proponente
1.1 DenóriliMção: Município de Chiapetta!RS
1.2 Localização (sede): Av. lpiranga,
I .544 Chiapetta - RS
1.

Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
8.373.88 OTN.
2.2 Objetivo: aquisição de veículos para
transporte escolar.
2.3 Prazo: Cárência: até 1 (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos:jl,lrosde3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o s_aldo devedor
reajustado de acordo com o índice de varia2.

çãodasOTN.

2.5 Condições de überação: o __ financiamento será liberado em parcelas, de acordo
COJTI o cronograma a ser apresentado.
2.6 _Garantia: vinCulaÇãO- de_quotas do
Fundo de Participação dos Munidpios -

FPM.
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n?
011186. de 19 de agosto de 1986.
Nos aspectos econômicos e financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
.
No mérito, o pleito enquadra-se-em· caSOs análogos que têm mere<::ldo a aprovação da CaSa,
tendo em vista a alta relevâhcia Sócia] do projeto.
Nos termos da Resolução· n? l~ d_e 19_8_7, que
estabeJece normas de elaboração legislativa do
Senado Fi!deiãl durante o período _de _funcionamento da Assembléia Nacional Constl:t.uint_e, opinamos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria

O Senaâõ_ Federa:rresolve:
Arl. 19 É-a Prefeitura Municipal de Chfa-- petta:(RS), nos termos do art.Z-' da Resolução
n9 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de ·crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.373,88 OTN,
junto. ·à _Ca~ ~C.I.J~1{>it)ica Federal, esta na
-~~-qualída:de de_gestora do Fundo di! Apoio ao
De5êriVolvimentó SOCial_-= _fAS,· destinada
à aquisição de veículos para transporte escolar.
__
. _
.
- --- · Art. 2~ Esta Resoiução entra em vigor na
data de sl_!a:puJ>!icação~
~É_Q parecer, Sr. Presidente.
O SR. PREsiDENTE (Humberto LuCena) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
·
a diScuSsãO.
--A votação da matéria far-se-á na sessãe: Seguinte, de acordo c?m o Regi~ento Interno_. "
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucéna) Item 75:
·--

Mensagem n9 291, de 1987 (n? 467/87,
na origem), reJativa à proposta para que seja
autotizada a Prefeitura Municipal· de Contagem, Estado de Minas Gerais, a c-ontratar
Ot:reração de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 104.774,48 ObrigaÇões do
Tesouro Nadonal- OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução 09 1, de
1987, designo o nobre Senador hamar França
para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução. ,
Ó Si!. ITAMARFRAr!CO (MG. Pard. emitir
parecer._)_ ~Sr~ _Presidente, Srs. _Senador~s:
COm a Mensagem n9 2_91, de 1987, o Senhor
Presidente da República_ submete à deJiberação
do Senado_Federal a a4J:Õrização para que aPrefeitura Municipal de COntagem - MG éoi-ttrate,
Junto à Clilica ECOnómica Federal, esta n8 qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operàÇão de
Ct:êditoc
1.

Proponente

1.1
gem

Denominação: Município d~J;ãnta

1_.~ Local_izaçâo (sede): Praça da República, sln9, Cont.aQem/MG ·

2. Ananciamento
:--2.1 Vabr: equivalente, em-cruzados, a até
104.774.48 OTN.
2.2 _Objetivo: implantação e ampliação
de creches no Município.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 10 (dez) anos.

323"1

2.4 Encargos:jurosde4%.aoano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
re:ajustado. em 100% ,do índice de" variação

daarN.
2.5 Condições de LJberação: o financiamento_será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de amortização: o saldo
devedor será amortizado em 40 (quarenta)
prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis nO último
.dia de _cada trimestre civil, prevendo-se os
segúintes dispêndios anuais;
1988- Çz$ 357.490.52
19.87~Cz$
572.169,89
1988- Ci$ -1.056.001.56
1989- Çz$ 1.496.920,50
1990..:.. Çz$ 1.439.703,51
1991 - Çz$ 1.382.486,52
·199? - Çz$ .1.325.269,53
1993 :.._. Çz$ 1.268.0.52.54
-1994"'..:. Q$ 1210.835,55
1995- Çz$ 1.153.618,56
1996- Çz$ 1.096.401,57
1997- Çz$ 1.039.184,58
1998- Cz$ 498.135,92.
___ 2.7 Garantias: vínculação de parcelas do
ICM.
2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal n9
1.701, de 25-9-85.
Nos aspectos econômicos financejros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
.
-----No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo éin vista a alta relevância social do projeto.
Nos tennos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal- durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constitu_inte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômiCo-finahce1t6S-e legal da-matéria,
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJEfO DE RESOLUÇÃO
N• 265. DE 1987
Autoriza a Prefeitura Munidpal de

Contagem (MG) a contratar opera-Çã-o -de crédito no valor COJTeSpon·
dente, em cruzados, a 104.774,48

om.

O Senado Federal resolve:
Art. 1ç É a Prefeitura Municipal de Contagem- MG, nos termos do artigo 2 9 da Reso- lução n9 93n6, alterado pela Resolução n?
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratai' operaçãO de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 104.774,48
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
· na qualidade de gestora do Fundo de apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação e ampliação de creches
no município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
da~ de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR, -P.---RESIDErri'E (Humberto Lucena) Em discussão o projeto. (Pausa.)

3232
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Não havendo quem queira discutiMio, de<:JaroMa
encerrada.
A votação da ~atéria far~se-á na sessão seguinM
te, nos termos regimentais.

Nos termos da ResoJução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legisJativa do
Senado Federal durante o perfodo de funcionamento da Assembléia Nadonal Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômiO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --co-financeiro e legal da matéria.
Item 76:
Assim sendo, concJuírnos pelo acolhimento da
Mensagem n~ 296, de 1987 (n"'- 472/87,
M~nsagem, nos termos do seguinte:
na origem), relativa à proposta para que seja
PRQJETO DE RESOLUÇÃO
autorizada a Prefeitura Murncipal de CristináM
polis, Estado de Sergipe, -a contratar operaM
N• 286, DE 1987
ção de crédito no valor correspondente, em
Autoriza a Prefeitura Mtmldpal de
cruzados, a 6.681,64 Obrigações do Tesouro
· Cl!stlnápolls (SE) a contratar opeNacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
. ração de crédito no valor c""""ponNos termos do art. 6" da Resolução n"' 1, de
dente, em cruzados, a 6.681,64

1987, ·designo o nobre Senãdor Francisco Ro-

OTrt.

Demberg para proferir parecer sobte Mensagem,

O Senado Federal resolve:
-Art. lç _É a Prefeitura Municipal de Cristi- ~-n:~pólls (SE), nos termos do _art. 29 da Resolu-

oferecendo o respectivo projéto de resolução.

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 296, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Cristinápolis (SE} contrate,
jun~ à Caixa Ecollômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apolo ao [)esenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente
1. I Denominação: Municfpfo de Crlstinápolis
12 Localização (sede): Cdstianápoüs-SE

2. Ananclamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
6.681,64 OTN.
2.2 Objetivo: aquisição de equipamentos
para coleta de lixo.
2.3 Prazo: carência: até 1 (um} ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos:jurosde I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índice de variação
dasOTN.
2.5 Condições de Uberação: o financiamento será liberado em parcelas. de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: saldo
devedor será amortizado em 16-(dezesscis)
prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, Vencíveis no último
dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:
1986 - Cz$ 17 370,00
1987- Cz$ 86.161,00
1988-Cz$ 212.940,00
1989 -Cz$ 202.508,00
1990 - Cz$ 192.076,00
.1991-Cz$ 137209,00.
2.7 Garantias: vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios -

_,.ç~o

D 9 _93n6, àlterado pela· ReSOlução n9
- _}~_0/85, ambas do Senado Federal, autoriZada a contratar operação de crédito no valor
-correspondente, _em_ cruzados, a 6.681,64
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS. destinada à aquisição de equipamentos para coleta
del~o.
Art. ~ Esta Resoluçao entra em vigor na
data de sua publicação.

I:: o parecer, Sr. Presidente.
~

_O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) P~s-~-~~ à c:fjscu~o do projeto, em turno único.

(P~)_

_,Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
- Encerrada a discussão, a _votaçáo da matéria
far~se-á na sessão seguinte, nos termos regimen~~~---

2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
82, de 19 de dezembro de 1985.
Nos aspectos ec:onômJco-financeiros, a operação enquadrawse nas normas operacionais do

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Item 77:
MenS~gem n~- 297, d~ 1987 (n~" 473/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
auto_rizada a Prefeitura Municipal de Cuité,
Estado de Parwba, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em quzados, a 66.000,00 Obrig"'ções dO Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.}
Nos -teirnos cto art. 69. da ·Resolução n9 I, de
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins
para proferir parecer sobre a mensagem, ofere~Qo o respectivo projeto de resoluçao.
~ O SR.. WILSON MARTII'IS (PMD8 - MS.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
Com a Mensagem n9 297, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Cuité (PB) contrate, junto ao
Banco do Nordeste do Brasil SJA, este na qualidade de agente financeiro da Caixa Econômica
Federal, a seguinte operação de crédito:

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância soda! do Projeto.

Características da Operação:
A -Valor: Cz$ .16.602.960,00_ (correspondente a 66.000 OTN de Cz$ 251, 56,
em maio/87;

FPM.

FAS.

o

Novembro de 1987
O-Prazos:
1 - de carência: até 3Q meses;
2- de amortização: 240 meses:
C- Encargos:
1 ~juro_s:_3_.5% a.a.,

2 - taxa de administração: 2% sobre cada
desembolso,
3 - dei credere: 1,0% a.a.;
D- Garantia: quotas do Fundo de participação dos Municípios (FPM);
E- Destinação de recursos: execução
de obras de infra-estrutura, melhorias urbanas e equipamentos comunitários diversos.
OuVida a respeito, a Secretaria do Tesouro Nadona! do Ministério da Fazenda informou nada
ter <t opor quanto à realização da operação, que
é técnica e financeiramente viável, segundo a Caixa Econômica Federal. - -~
Nõ Tnérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômíco-fmanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PRQJETO DE RESOLUÇÃO

N• 267, de !987
. _Autoriza a Prefeitura ·Munldpal de
~ _Çulté (PB) a contratar operação de
crédito no valo.r_con-espondente, em
cruzados, a ~.000,00 O'll'f,
O Senado Federal iesolve:
Art. 1'~ É a Prefeitura Municipal de Cuité
{PB), nos termos do art. 2'~ da Resolução n9
93fl6, aherado pela Resolução n• 140/85,
ambas do Senado Federai, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 66.000,00 ..OTN,
juoto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A,
este na qualidade de agente financeiro da
Caixa Ecóriôinic::a Federal. A operação de
crédito destina-se à execução de obras de
infra-estrutura, melhorias urbanas e equipamentos comunitários diversos.
Art 29 Esta Resolução entra em vigor na
dat_a de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Em discussão o projeto; em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrO
a discussão.
En<::errada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regímentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 78:
Mensagem n9 299, -de 1987 (n9 475/87;
na origem}, relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Duas EStradas, Estad9 da Paraíba,~ contratar operação· de crédito no valor correspondente, em
cruiados, a 9~041 ,61 Obdgações do Tesouro
N.9.ciona1- OTN. (Dependendo de parecer.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Novembro de 1987
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Chagas Rodrigues para proferir o parecer _sobre a mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB PI. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, com a Mensagem n9 299, de 1987,
o Sr. Presidente da-República submete _à delibe-

ração do Senado Federal

a_a_u_tó~Wlção

para que

a Prefeitura Municipa1 de Duas Estradas (PB) contrate, junto à Caixa Económica Fedem!, esta na
qualidade de gestora do F~ndo ~e_ ~_?~O ao D_esenvolvirnento _Social- FAS, a seguinte operaçao

de crédito:
1. Proponente
1.1 -

Denominação: Município de Duas

Estradas
_
1.2 - Localização (sede): Rua do Comércio, n9 21 - Duas Estradas - PB.

2: Flnanciamento .
2.1 - Valor: equivalente, em cruzados, a
até 9.041,61 OTN. .
2.2 - Objetivo": Impli.mtãção de calçamento com paralelepípedo.
2.3 - Pr&o: Carência: até 3 (três) anos,
Amortização~ 10 (dez) anos.
2.4 - Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5 --Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser apresentado.
2.6 - Garantia: vinculação de quotas do
Fundo de Participação dos Municípios -

FPM.
2.7 -

Dispositivos legais: Lei Municipal

n' 240/86, de 15 de abn1 de 1986.

Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a ~provação da Casa,
tendo em vista a alta relevância so~ial do projeto.
Nos termos da Re_s_o_Iução n 9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal dura_nte o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUç:AO
N" 268, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Duas Estradas (PB) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.041,61
011'1-

0 Senado Federal resolve:
___ _
Art. 1,. É a Prefeitura Municipal de Duas
Estradas (PB), nos termos do art. 2~ da Resolução n" 93/I6, alterado pela Resolução n"
140/85, ambas do Senado Federal, autori~
zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 9.041,61
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta

na qualidade de gestora do Fundo de Apoio

ao Desenvolvimento-Social- FAS, destinada à implantação de_ calçamento com parale·
lepípedo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a disc~,JSsáO, a votação da matéria
far~se-á-':1-~~s_essão segW~te, nos tennos fe9imen~
tais.
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No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que tê'm mereddo a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federa] durante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opifiãtriõs favoravelmente, sob os aspectos econômico--financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mettsa:gem, nos termos do segUihte
PROJETO DE RESOLUç:AO
N• 269, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de

Florlan6poUs -SC, a conbatarope-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 79:

ração de crédito no valor corTeSpon-

dente, em cruzados, a 57.403,30

Mensagem n• 301, de 1987 (n• 477/87,

-- - na origem), relativa à proposta para que seja
autodzada a Prefeitura Municipal de Florianó- polis, Estado de Santa Catarina, a contratar
operação de crédito_no va1or correspondente,
em _cruzados, a 57.403,30 Obrigações do Te- -soara Nadonal - OTN. (Dependendo de
·parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo -o nobre Sénadot Dirceu Carneiro
para proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. DIRCECI CARNEIRO (PMDB - SC.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 301, de 1987, o Sr. Presi~
dente da República submete à deliberação do Senado Federal a autorizaÇão para que a Prefeitura
MunicipaJ de Florianópolis - SC, contrate, junto
à Caixa Econômica FederaJ, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédito:
--1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Florian6polis-SC.
1.2 Localização (sede): Rua Almirante Alvim, s/n9 , Florian6polis -se.

. c2 _ Financiamento
2.1

Valor: equivalente, em cruzados, a até

57.403,30 OTN.

2.2 Objetivo: recuperação do mercado
público.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos:jurosde4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variação das OTN.
_
.
2.5 Condições de Liberaçao: o finanaamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do
Imposto sobre Ctrc_ulação de Mercadorias-

ICM.
2.7

Dispositivos Legais: Lei Municipal n 9

2.434/86, de 28 de agosto de 1986.
Nos ~pectos econômico-fmanceiros, a opera-

çãO enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.

011'1.

O Senado Federal resolve:
Art. 1'~ .É a PrefeitUra Municipal de Florian6polis- SC, nos termos do art. 2° da Resolução n" 93n6, alterado pela Resolução n"
140/85, amb_as do Senado Federal, autoq~
zada a contratar opera-ção de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 57.403,~0
OTN, junto. à Caixa Econômica FederaJ, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à recuperação do mercado público.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem80:
Mensagem n' 304, de 1987 (n' 480/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, a contratar operação
de crédito no valor c-orrespondente, em cru·
zados, a 13.576,22 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

Nos termos_ do_ art. 6 9 da Resolução n 9 1 de
1987, desi!;,no Onobre Sena~Or DirCeu Carneiro_
para proferir pareó~r-Sobi'e a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB- SC.

Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
Com a Mensagem n~ 304, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à dellberaç:âo
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Içara - SC., contrate, junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de. Apoio ao Desenvolvi·
mente Social - FAS, a seguinte operação de

crédito:
L

Proponente
1.1 Denominação:- riiunidpio de Içara/

se

-

·
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DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II)
junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
à canalização de córregos.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Locallzação (sede): Praça Castelo

Branco, s/nQ Jçara/SC

_

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
13.576.22 OTN.
2.2 Objetivo:pnalização d~ có_rregos. _
2.3 Prazo;_...Carência: ~té 3 (três} ali.ÓS.
AmortizaçâÇ>(12 (doze) anos.
2.4 Erfcargos:jurosde4% ao ano, cobrados trimestra1mente, sendo o sald devedor
reajustado em 100% do índice d
dasOTN.

2.5 Condições de LiberãçãO:

financia·

menta será liberado em parcelas, e acordo
com cronograma a_ ser apresentad .
2.6 Concfições de-Amortizaçã o saldo
devedor será amortizado· em 48 quarenta
e oito) prestações trimestrais _e s cessivas,
calculadas pelo Sistema SAC, ven íveis no
último dia de cada bimestre civil, p evendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986- Cz$ -35.293,00;
1987- Cz$ 84.784,00;
1988- Cz$ 84.784,00; 1989- Cz$ 114.878,00;
1990- Cz$ 200.746.00;
1991- Cz$ 193.680,00;
1992- Cz$ 186.615,00;
1993 - Cz$ 179..550.00;
1994-Cz$ 172.484,00;
1995- Ci$ 165.418,00;
1996- Cz$ 158353,00;
1997- Cz$ 15!.287,00;
1998-Cz$ 144222,00;
1999- Cz$ 137.156,oo;
2000- Cz"$" 130.090,00;
2001 -'- Cz$ 92.930,00.
2.7 Garantias: vinculação de pareei s do
:~osto sol>re Corculação de Mercadoti~2.8

Dispositivos Legais: Lei Munfcip

n?

Nos aspectos econômico-financeiros, a o

ra-

598185.
~~enquadra-se nas normas opéraciona· ~do

No mérito, o pleito enquadra-se em casos ná---

logos que têm merecido a aprovação da C sa,
tendo em vista a alta relevância social do Pro~.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987,
e
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o ·período de funcl amenta da Assembléia Nadonal Constituinte, -opi-

namos favoravelmente, sob os aspectos econômico-fmanceiro e legal da matéria.
·
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJErO DE RESOLCiÇÃO.
N• 270, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de.

Içara- SC, a contratar operação de

t

o parecer, Sr. Presidente.

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O Senado Federal resolve:-----~---Art. I~ t a Prefeitura Municipal de Içara
- SC, nos termos do art. 2~ da Resplução
n? 93fi6, alterado pela Resolução nç I40/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.576,22 OTN,

Nos tennos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece norma_s de elabor~ão legislativa do
Senado Federal durante o periodo de funcionamento dÍ:t Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sot> os aspectos econômico-:financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PRoJETO DE RESOLUÇÃO N• 271, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de

Juiz de Fora (MG) a contratar operação de crédito no valor con-espondente, em cruzados, a 160.195,50
OTI'I.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem81:

O Senado Federal resolve:
I:: a Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora (MG), nos termos do art 29 da Resolução n9 93/87, alterado PeJa Resolução n~"
140/85, ambas do Senado federal, autori~
zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 160.195,50
OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à modernização da Biblioteca Municipal
e aquis1ção do _Cine-Teatro Central.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor da
data de sua publicação.

Mensagem n9 318, de 1987 (n9 494/87,
na origem); relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Juiz; de
Fára, Es~do de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 160.195,50 Obrigações do
·Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)

Art. 1o

Nos tennos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Itamar Franco
para proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo Ci respectivo projeto de resolução.

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para emitir
parecer.) --sr. Presidente, Srs. Senadores:
ÇOm a Mensagem n? 318, de I 987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senádo Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) contrate,
junto à_ Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédfto.
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Juiz de
Fora
I.2 L.ocalização (sede): Av. Rio Branco,
2234 36.100 ....:. Juiz de Fora - MG
2. :Financbunento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
161l.195,50 OTN.
2.2 Objetivo: modernização da Biblioteca
Municipal e aquisição do Cine-Teatro Central.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice _de variaçãodasOTN,
25 Condições de ~beração: o financiaménto será liberado em parcelas, de acordo
com o cronõgrama a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias -

JCM.

crédito no va1or corresponden~ em

cruzados, a 13.576,22 OTN.

Novembro de _1967

2. 7

Dispositivos legais: Lei Municipal n9

- - 6.995, de 23-10-86.

··

"Nos aspectos econômico-ftnanceiros, a operação enquadra-se nas normas op~r?~donais do

FAS.

-

-

-

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.

é: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Huml>erto Lucena) Em discussão o projeto, em turno únicO. (Pausa.)
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem82;
Mensagem n? 322, de 1987 (no 498/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul a contratar operação de crédito no_ valor correspondente, em cruzados,
a 466.018,85 Obrigações do Tesouro NaciOnal- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6? da Resolução n? 1, de
1987, designo o nobre Senador Rachid Saldanha
Derzi para proferir parecer sobre a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. RACHID SAIDANHA.DERZI (PMDB
MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
-Com a Mensagem n9 322, de I 987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul contrate,
junto--à Caixa Econórilica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Estado do Mato Grosso do Sul/SeCretaria de Planejamento e Coordenação Geral.
12 Localização (sede): Parque dos Poderes - Bloco 3, Campo Grande - MS.

-

Novembro de 1987
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Financiamento
2.1 _ Valor: Equivalente, em cruzados, a _
até466.018,85 OTN.
2.2 -Objetivo: Ampliação da rede escolar

ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a ampliação da rede escolar.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
_data ele sya publicação.

2.

2.3

Prazo: Carência: até 3 (três) anos.

Amortização: 12 (doze) anos.

2.4 Enc_argos: Juros de 2% ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do fndice de variação
dasOTN.
2.5

Condições de Liberação: O financia-

mento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: O saldo
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) prestações trimestrais e sucessivas,
calculadas pelo Sistema SAC, Veilávéis no
último dia de cada trimestre civil, prevendose os seguintes dispêndios anuais:

1986 - Cz$ 1265.705,57
1987- ez$ 2.099293,63
1988- ez$ 2.099.293,63
1989- ez$ 3.578.610,60
1990- Çz$ 4.926.721,71
1991 - ez$ 4.75!.780,58
1992- ez$ 4.576.839,44
1993 - Cz$ 4.401.898,30
1994- ez$ 4226.957,17
1995- ez$ 4.052.0f6,03
1998- ez$ 3.877.078,09
1997- Cz$ 3.702.133,76
1998- ez$ 3.527.192,62
1999 - Cz$3.352.251 ,48
2000- ez$ 3.177.310,35
2001 - ez$ 1.523.052.25
2. 7 Garantias: Viiiculação de parcelas do
!CM

2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual n~
185, de 18-12-80
Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas opera_ciona.ls do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Seriado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos e-conómico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 272, DE 1987;0 87

Autorlu o Governo do Estado do
Mato do Sul a contratar operação
de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 466.018,85 om.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ t o Governo do Estado _do Mato
Grosso do Sul, nos termos do artigo 2~ da
Resolução no 93n6, alterado pel<! R_esolução
n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de_ crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 466.018,85
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
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Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi·
namos favoravelmente,_sob os aspectos econômi~
co-fmanceiro e legal dª maté_tia.
Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOl1lÇÃO
N• 273, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Munldpal de

·

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação do projeto far-se-á na sessão s~uin
te, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 83:
- -Mensagem n~ 330, de 1987 (n~ 506/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Aurora, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor correSpOndente, ~m cru~dQSJ 12.421,05 Obrigações do Tesouso
:-Nacional- QTN. (Dependendo de parecer.)
Nos tennos do art. 6~ da Resolução n? ), de
1987, designo o !'}Obre Senador Antônio Farias
para proferir parecer sobre a mensagem, oferec~dop respectivo projeto de resolução.O SR. ANTÓNIO FARIAS (PMDB-l'E. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a .Mensagem nç 330, de 1981, o Senhor
Presiâente da- República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPre-feitura Municipal de Nova Aurora (PR), contrate,
junto à CaiXa Económica Federal, esta na quali~
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédito:
l. Proponente
1.1 Denominação: Município de Nova Auw
rora/PR
1.2 Localização (sede): Rua São João, n~>

;354, NoVa:Aurora---PR
2. - Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a ?até
12.421,05
2.2- Qbjetivo: implantação de meios-fios e
aquisiç:iÍo de equipamentos para coleta de
lixo.
_ .
2.3 P.razo-=-- Carência: até 01 (um) ano.
Amortização: 04 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobradOS trimestralmente-, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de v~riaçãodasOTN.
.
·=----2.5 -Condições de liberação: o fmanciamento será liberado em parcelas, de acordo
com o croriograma a ser apresentado.
2.6 Gaiáíltiai viilcUiação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias-

arn.

·· · ·

...
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Nova Aurora (PR), a contratar operação de crédito no valor con-espondente, em cruzados, a 12.421,05
011'10 Senado Federal resolve:
Art. l 9 É a Prefeitura Municipal de Nova
Aurora (PR), nos termos do art. 2$ da Resolução n~ 93n6, alterado pela Resolução n9
140/85, ainbos do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
-· correspondente, em cruzados, a 12.421.05
OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
_ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de meios-fios e aquisição
de equipamentos para coleta de lixo.
__
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É __o parecer, Sr. Presid~nte~
O SR. PRESIDENlE(Hurnberto Lucena) Passa-.se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se..á_ na sessão _seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item84:
Mensagem n9 333, de 1987 (n 9 509/87,
na origem), relativa à proposta para_que seja
autorlza.da a Prefeitura Municipal de Sananduva, EStado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de cr*edito no valor corre:spolidente, em cruzados, a 5244,36 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Nos te_rmQS.. do_actL_6o da Resoluçáo n9 1, de
19.87, deSignO o nobfe Senador José Paulo Bisai
para proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

2. 7 Dispositivos_ legais: Lei Municipa_l n9
420/86, de 8 de outubro de 1986.
· ·

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PMDB- RS.
Para emitir parecer.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
__ Com a Mensagem n9 333, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Sananduva (RS) contrate, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de g~stora do fundo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social-- FAS, a seguinte operação de crédito:

Nos aspectos econõmíco-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Sanan-

FAS.

duva

No mérito, o pleito enquadra~se em ca.sos análogos que têm mereQdo a aprovação da Casa,
tendo e_m vista a alta_ relevância soda! do projeto.
Nos termos da Resolução n~> 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração Jegi.slativa do

1.2 Localização (sede): Av. Fiorentina Ba~
chi, 673 - Sananduva - RS
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
5244,36

reM.

arn.

3236
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2.2 -Objetivo: aquisição de veículo para

transporte escolar.
2.3 Prazo: Carência: até-1 (um) Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos:jurosde3% aoano,"c.obrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de varia-

çãodaOTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de quotas do

Fundo de Farticipação dos Municípios -

FPM.
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n 9

999, de 24 outubro de 1986.

a

Nos aspectos econômicos financeír6s, operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.

. .

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná-

logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de eJaboração legislativa do
S_enado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 274, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
Sananduva (RS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.244,36
OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Sananduva (RS), nos termos do art. 29 da Resolução n9 93n6, aJteáiâO pela Resolução no
140/85, ambas do Senado" -Federal, autorizada a contratar operaç-ão de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 5244,36
OTN, junto à Caixa EconômJca Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apolo
ao DesenvoMmento Social- FAS, destinada a aquisição de veículo para transporte escolar.
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

I:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. _
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen- ·
tais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem85:
Mensagem n~ 335, de 1987 (n° 511/87,
na origem), relativa à propOsta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Santa
Helena, Estado do Maranhão, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 29.382,72 Obrigações do Te--

souro Nacional parecer.)

OTN. (Dependendo de

Nos termos do art. 6"' da_ Resolução n9 1, de
1987, desjgno o nobre Senador Ronaldo Aragão
para proferir o parecer sobre a Mensagem, ofere-cendo o respectivo projeto de_ resoJução.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDS- RO.
Para emitir parecer.) _.Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
Com a Mensagem n9
, de 1987, o Senhor
Presidente da República submet_e à deliberação
do Senado Federa] a a1,1to!jzação para que aPrefeitura MunidpaJ de Santa -Helena (MA) contrate,
junto,à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social ~ FAS. a seguinte operação de
crédito:
- !. Proponente
1.1 Denominação: Município de Santa
Helena
1.2 Localização (sede): Rua Dr. Paulo Ramos, 178 - Santa Helena - MA

2. Financiamento
2. i - Vaiar: eqUiva!ente, em cruzados, a até
· "29.382,72 OTN.
22 Objetivo: Implantação de Mercado
P!Jblico.
2.3 Prazo: Carência: ·até 3 (três) anos.
-Amortização: 10 (dez) anos.
2A Encargos: Juros de 1% ao ano, co. brados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5 Condições de Uberação: O fmandamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: Vinclilação de quotas do
fundo de Participação dos Municípios -

FPM.
2,7_ __ Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
15186, de 12 de agosto de 1986.

Nos aspectos económico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
NO mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância soda] dO Projeto.
Nos termos da Resolução no;> 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional COnstituinte, opiiiàríloS favoravelmente, sob os aspectos econômico-finaiiCeiró e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
..· PRoJETO-DE RESOLUÇÃO

N• 275, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Santa Helena (MA) a contratar operação de crédito no valor correspon~

dente, em cruzados, a 29.382,72

om.

O Senado Federa1 resolVe:
É a Prefeitura Municipal de Santa
Helena (MA), nos termos do art. 29 da Resolu9
ção n 93/76, alterado pela Resolução n9
140/85, ambas do Senado Federal, autoriArt. 19

zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 29.382,7-2
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do FUndo- de Apoio
ao Desenvolvimento-Social- FAS, destinada à implantação de mercado público.
Art.- ~ Esta Resoluç_ão entra em-vigorna
d~ta de sua pu~lic~ção.

É o parecer, Sr. Presidente.

O SR PRESID_ENTE (Humberto Lucena) - à discussão do projeto, em turno único.

Passa~se

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Enc_errada a discussão, a votação da matéria
far-se-á n~_ sessão seguinte, nos termos regimenw
tais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem86:
Mensagem n• 338, de 1987 (n• 514187,
na origem), relatiVa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São João
EvangeJ_i~._Est.açlo _d~ Minas Gerais_,. a contratar operação de crédito no valor corres-pendente, em cruzados, a 1.681 ,05 Obrigações do Tesouro Nacional ""'7" OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n"' 1 de
1987, designo o nobre _Senador Alfredo Campos
para ptoferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDS- MG.
Profere o seguinte parecer)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Com a Mensagem n9 338, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à dehberação
do Senado federal a autorização para que aPrefeitura Muriicipal de São João Evangelista (MG)
contrate, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
I.

Proponente

1.1 Denominação: Município de São João
Evangelista
12 Localização (sede): Rua Benedito VaJadares, 40, São João Evangelista - MG.

2. Flnandamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados. a até
1.681.05 OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de Postos de
Saúde.
2.3 Prazo: Carência: Até 3 (três) anos.
Amortização: 9 (nove) anos.
2.4 Encargos:Jurosde3% ao ano, cobrados bimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variaçãodasOTN.
2.5 Condições de Uberação: O finandamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: Vinculação de quotas do
fundo de Participação dos Municípios -

FPM.
2:7 Dispositivos Legais: Ler Municipal 01'
747/86, de 15 de maio de 1986.

Novembro de 1987
Nos ospectos económicos financeiros, a opera~

ção enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná-

logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante_o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi-

namos favoravelmente, sob os aspectos econômico-fmanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE REsOLUÇÃO

N• 276, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
São Joio Evangellota- MQ a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
1.681,05 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Munidpal de João
Evangelista (MG); nos termos do art. ~ da
Resolução n9 93n6, alterado pela Resolução
n9 140/85, ambas do Senado Federal, autori·
zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 1.681,0!;)
OTN, junto à Caixa EConómica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvfmento Social- FAS, destinada á implantação de postos de saúde.
Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
· ·

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno únfco.

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação do projeto
fãr-se-á na sessão, seguinte, nos termos regimen·
tais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 87:
Mensagem n9 341, de 1987 (n'? 517/87,
na origem}, relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura MunicipaJ de São João
do Piauí, Estado do Piaur, a contratar opera·
ção de créclito no valor correspondef1te, em
cruzados, a 18.430,61 Obrigações do TeseU·
ro Nacional - OTN. (Dependendo de pare~
cer.)
Nos termos do art. 6 9 da Resolução no;o 1, de
1987, designo o nobre Senador Chagas Rodrigues para proferir o parecer sobre a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. CHA<lAS RODRIGUES (PMDB PI. Para proferir parecer} - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Com a Mensagem n" 341, de 1987, o S~nhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a aurorizaçao para que a Prefeitura Municipal de São João do Piauí (PI) con·
trate, junto à Caixa Econômica Federai, esta na

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOclNAL (Seção II)
qualidade d~ g~r.:;t do Fundo de Apoio ao De·
.senvolvimento Sociai-FAS, a seguinte operação
de crédito:
-~- ___!,_ __Proponente
_ _1.1 Denominação-: Município d'e Sáo
João dó Piauf/PI
r •
1.2 i..õCaJização {sede): Prefeitura'Muri:i·
cipai - São João do Piauí/PI
•' ~
2. Financiamento
2.1 VaJor: equivalente, em cruzados, a até

18.430,61 OTN.
.
.
22 Objetivo: lmplantaçãolampliáção de

unidades escolares na zona rural do Muni~
c!pio.
2.3 Prazo: Catê-nda: até 3 (três) 'anos ..
Amortização: 12-(dôze) anoS.
·
2.4 EncargOS: juros de 1% ao ano, cObra.:
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do índice de variação
dasOTN.
2.5 Condições de Llberaç:ão: o financia·
menta será liberado em parcelas, de acordo
com cron9grama a ser apresentado. ,
2.6 __ Condiçóes dt:. Amortização: O saJdo
devedor será amortizado _em 48 (quarenta
e Oi-to) prestaçóes bimestrais e sucessivas,
calculadas pelo Sistema SAC. vencíveis rfo
último dia de cada trimestre civil, prevendose os seguintes dispêndios anuais: 1986 _:_...

ez; 46.103;63: 1987...,. ez; 100.648,94:
1988...:. Cz$ 100.648,94; 1989 _;_· Cz$
171.573.59: 1996236207,69; 1991
- ez; 227.820,28: 1992- ez$ 219.432,87;
1993- Cz$.211.045,46; 1994 _;_ Cz$
202.658,04; 1995...,. c':z$ 194270,63; 1996
-Cz$185:883.22: 1997..:..:ez;177.495,81:
i99S ....:.·cz* 169.1<)8,40; 1999 -:Cz$
160.720;99; 2000...:. tz$ 15.2.333,58 e 2001
-Ci$ 73.021,51.

cz$

2. 7

Garantia: Vinculação de quotas do

FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Munidpa1
26, de 16-04-85.

n~

Nos aspectos econômico·financeiros, a op~ra
ção enquadra-se nas normas operru::ionais. do

FAS.

. .

No mérito, o pleito enquadra-se em casos,aná·
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos_ termos da Resolução n 9 1,_ de 1987,_ ciue
estabelece normas de elaboração legislati~ do
Senado Fe,deral durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econQmico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 2.77, DE"1987
Autonza a ~feitura Municipal de

São João do Pfaui (PI) a conb'atar
operação de crédito no valor con-espondente, em auzados, a 18.430,61
OTN.
O Senado F~deral resolve:.
Art. 1ç É a Prefeitura MUnicipal de São
. João do Piauí (PI), nos termos do art. 2" da

Quinta-feira 26
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. Resolução n" 93n6, alterado pela Resolução
n" 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 18A30,61
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora d.o Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina·
da a implantação/ampliação de unidades es~
colares na zona ruraJ do Município.
Art. 2"? Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o-parecer~ Sr~Pr~idente. _

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Luceno)
-Em ·dlscussão o projeto, em turno único.

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

a discussão.
Encerrada- a diScussão, a votação far-se-á na
sessão seguinte, nos termos regimentais.
Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item BB:
Mensagem n' 342, de 1987 (n' 518/87,
na origem), relativa à proposta para que seja

autorizada a Prefeitura Municipal de São João

do Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação de ·crédito no valor correspondente, em
- ,- cruzadoS, a 624 7,1 TObrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art._ 6~ da Resolução_ n~ 1, de
1987, designo o- nobre Senador Chagas Rodri·
gues para proferir t? par_ecer sobre a mensagem,
oferecendo p reSpecll:Vo projeto de resolução:

O SR. CHAQAS RODRIGUES (PMDB PJ. Para emitir parecer.) --Sr: Presidente, Srs.
Senadores:
Com a Mensagem n" 342, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federa] a autorização para que aPre-feitura Municipál de São João do Piauí (PI) con~
trate, junto à CãiXá Econôrilicã -Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De·
senvoMmento Social- FAS, a segUirife operação
de crédito:

1. Proponente
1.1 Denominaçao: Município de São
João do Piauí/PI
1.2. Localização(sede): Prefeitura Muni#
cipal São João do Piauí/PI

2. Financiamento
2.1

Valor: equivalente, em cruzados, a até
.
2.2 Objetivo: Obras de infra..estrUtura ur-bana.
2.3 Pfazo: Carência: atê 3.(três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, co-brados trimestraJmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do índice de variaçãodasOTN.
2.5 Condições de Uberação: O fmanda~
menta será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6· ·Condições de Amortização: O saldo
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) prestações trimestrais e sucessivas,
calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis nO

6.247,17 OTN.
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último dia de cada trimestre ctvil, prevendo-

se os seguintes disPêlldios anuais:
1986 - Cz$ 19.891,56
1987 - Q$ 34.115,58
1988 - Q$ 34.115,58
1989 - Q$ 58.155,93
1S9o - cz$ 80.064,06
1991 - Ci$ 77.221,10
1992 - Q$ 74.378,13
1993 ~ Q$ 7L535,í7
1994 .- cz$ 68.692.20 ..
1995 - Q$ 6S:S'I9,24 .
199.6 - Cz$ 63.006,27
1997 - Cz$ 80.163,31
1998 - Q$ 57.320,34
1'999 - Cz$ 54.477,37
2000 - Q$ 51.634,41 .
2001 - Q$ 24.751,09'
2. 7 __ Gararitias: Vinculação de quotas do
FPM.
2.8 Dispositivo Legal: Lei Municipal n~ 25,
de 16-4-85.
·
Nos aspectos econômico-financ'eirOs, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
.
No mérito, o pleito enquadra-s_e em casos aná-

logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância sodal do Projeto.
Nos termos da Resolução no l, de 1987, <n-~e
estabelece normas de elaboraç:ã9 ,l~gislativa do

Senado Federal du_rante o período de funciomimento da Assembléia Nacional COnstituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico-financeiro- e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acoJh[mento da
Mensagem, nos termos do_seguinte:

Autoriza a Prefeitura Munldpal de
São João do Plaui (PI) a contratar

operação de crédito no valor con-espondente, em cruzados, a 6.247,17
OTN.
O Seri:aâo Federal resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São
João do Piauí (PI), nos termos do art. 29 da
Resolução n" 93n6. alterado pela Resolução
n 9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzadós, a 6.247,17
OTN, junto à Caixa E_t::.ort.ômiç:a_federal,_ esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS,~deStina-·
da a obras de infra-estrutura urbana.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESID~~ (Hwnberto_ Lucena) Passa-se-à discUsSão dO pfci}etó, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão,
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'279,'DE 1987

O SR. PRESIDENTE (Hurribelto Lucena) -

Item. 89:

··

·

·

'

Mensagem n9 343, de 1987 (n* 519/87 ,'
. -na origem), ,relativa à proposta para mre ~eja
autorizada a Prefeitura Municipal de São Mi-.
gu~l do Oeste, Estado de Santa Catarina, a
- ..__,_cbtltfatar -dperaÇão _de crédito no valor corr~spondente, em cruzados, a 7.690,00 ObrigaÇões do T escurO Nacional - OTN. (De~ndendo de parecer.)
-~~~--

•

"A··~-

•• •

•

•

•·

_ ,Nos termos elo élrl ,6~, da ~e~C?Iuçã~_n9 1, de
1987, designo o nobre S«fl1a?9~ I?i~c_e~ .C:aineiro
p·ãra proferir o pareçer sot?re a mensagem, ofere-Cehdo o respectivo projeto de resolução.
~

j __

'

'

•

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB -

SC.

Para proferir parecer.) -Sr. Presfdente, Srs. Senadores:.-

-·
h9 343, de 1987, o Senhor
Presidente__da _R~pública submete à deliberação
do &nado Federal a autOrizaç&o para que aPrefeitura Municipal.de.São Miguel do Oeste (SC),
col"ltrate, junto à CaiXã Es:onômica Feder'al, esta
r:-aã. qualidcide de gestora rl9 FUndo de Apç)io ao
Desenvolvimento SoCial- FAS, a seguinte operaçãO .,de çrédito:
;e_om_-a.~Men_~gem

1.

-~oponente

. 1.1 Denominação: Mun!cíPio de São Miguel do Oeste/SC. . .
- - 1.2 Loca'ltzãçãO (Sede): _RUa .Marcílio
. pias, n9 1.199 SãO Migu~l ~O Oeste/Se.
2.

Financiamento
2.1

Valor: Equivalente, em cruzados, a

· até 7.890,00 OTN.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 278, DE 1987

Nõveinoró de 1987

2.2 Objetivo: Aquisição de veículos para
transporte escolãr,
-- 2.3 Prazo: Carência: até 1 (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados trimestralniente; sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
T Variação das OTN.
2.5 Condições de Uberaç?o: O financiariléritO se"rá-liberado em parcelas, de acordo
_ -com o cronograma a ser apresentado.
2.6-- Garantia: Vinculação de quotas do
Fundo de _Parti_çipação dos Munidpios -

FPM.
_ _2J_ __O_ispOsitivo-s Legais: Lei Municipal n9
2.Ql0/86, de 12 de setembro de 19B6.

Nos aspectos eCoriômicos financeiros, a operaçáo enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovaçáo da Casa,
tendo_ em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n<? 1, de 1987, que
es~belece norma_s de elabor~_çªo legislativa do
S~iidó, Fed~ral çttir~te -o-Período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim' _sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagêm, nos termos- do seguinte:

_: _Autoriza a Prefeitura Municipal de
São Miguel do Oeste (SC), a contratar operação de crédito no valc,r corresp-ondente, em cruzados, a

M90,000TN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de São
Miguel do Oest.e (SC), pos termos do art.
2~ da Resolução n9 93n6, alterado pela Resolução iiç.140!85; affibas do Senado Federal,
autor!zada- a Contiatar operação de crédito
no valor c__orrespóndente, em cruzados,- a
7.690,00 OTN,juritô à CaiXa Ecoilómica Federal, esta ria qualidade de ge$tera do Fundo
de Apoio ao DesenvolvimentO Soçial- FAS,
destinada à aquisição de veículos para trans- porte_esc.olãr.
Art. 2? Esta Resolução entre em vigor na
data de süa Pul?licação.
Éoo parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ Passa-se à discussã_o do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
---Encerráda_ a discussão, a votação da matéria
faf-s€-ã r'üfSéssãO seguinte, nos _termos regimen~
tais.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltein 911:

.

.

. .. .

.

_Mê"n:sagem- 11.9 346, de 1987 (no- 522!87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3_77.576,75 Obrigações do Tesouro
Nacional::-_ OTN. (Dependendo de parecer.)
ri"os termos do _art. 69 rla Resolução n~ l, de
1987,_,d~!!igno o nobre Senador Ronaldo Aragão,
para profe1ko parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO.
Para emitir pareCer.) -Sr. Presidente, SrS. _Senadores:
Com a Mensagem n? 346, de 1987, o Sr. Presidente da República submete à delibera~o do Senado- Federal a autorização para que a Prefeitura
Municipal de São Paulo (SP) contrate,junto_à Caixa EconômLca.Eederal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio _ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de crédito:
·2. -Anandamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
37.7.576,75 OTN.
22 OÍ:>jetjvo: implantação de cfê<:hes.
2.3 Prazo:
_Carência: até 3 (três) anos.
AmortiZação: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustâd.6 em 100% do índice de variação
dasOTN.
2.5 Condições de Uberação: o· financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.

Novembro de 1987
2.6 Condições de Ãmortização: o saldo
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) prestações trimestrais e sucessivas,

c:a1culadas pelo sistema SAC, vencíveis no
úJtimo dia de cada trimestre civil; prevendose os ·seguintes dispêndios anuais:
1986 - Cz$ 1.631.808,56
1987 - Cz$ 2.06\.933,86
1988 - Cz$ 4.225.310,79
1969 - Cz$ 4.796.087,09
1990 - Cz$ 4.624259,26
1991 - Cz$ 4.452A31.44.
1992 - Cz$ 4280.609,27
1993 - Cz$ 4.108.775,79
1994 - Cz$ 3:936.947,91"
1995 - Cz$ 3.765.120,15
1996 - Cz$ 3:S93.2Íl2,33
1997 - "C:Z$ 3A2(464,51 ..
1998 - Cz$ .3.249.636,68
1999 - Cz$ 3.0(1.808,86
2000-- Cz$· 742.604,11.
2. 7 Garantias: vinculação de parcelas do
ICM.
2.8 DispositiVoS Legais: Lei MuniCipal no
9201, de 18 de- dezembro de 1980.
Nos aspectos económiCas· fínancelros, a-operação enquadra-se nas narinas- operacionais do
FAS.
.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná-

logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vísta a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que

estabelece normas de elaboração Jegi_slativa do
Senado Federal durante o perfodo de -furiciOnamento da Assembléia Nacional Constituiflie, opi:
namos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 280, DE i 987
Autoriza a Prefeitura Munidpal de
São Paulo (SP),_ a conb"atar opera-

ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 377576,75

OTN.
O Senado Fedefal iesolve:
Arl 1o É a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP), nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93n6, altera~o pela Resolução n~'
I40/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 377.576,75
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de _creches.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicaçao.
É o parecer, Sr. Presidente.
O Sr. HumbertO LUCeni:i, Presidente; deixa
a cadeira da Presidência que é ocupadil pelo
Sr. Dirceu Carneiro, 3~'-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a paJavra, encerro
a discussão.

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)
c Encerra~a !1. d_is,c~ssãç, a_ yo~ção da matéria
far--se-_á na próxima sessão, nos termos ~gim~n#
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 28!, DE 1987

a

tai_~.

AutoriZa: Prefeitura .Munidpal de

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) Item 91:
Mensagem n9 352, de ·1987 -(n-;o ~28/87,

--na origem), relativa à proposta para q~:~e seja

a

autorizada Prefeitura Munidpal de Rio Brilhánte, EstadO dÕ Mato Grosso do Sul, ·a con. -tratar Operação de- créditO no valor. éorres~
pondente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações· do· TeSOtiró Nadorlal - OTN. (Dependendo-de parecer.)
.

.

.

.

.

.

-

..

Nos _termos_ do art. 6.~ fia_ Resolu_ção n'1 l, de
I981,--designo o nobre Senador Wilson Martiris
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. WILSON MI\RTINS (PMDB -

MS.

Para emitir parecer,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
:Com a Mensagem n~ :352, de 1987, o Sr. Presidente- da República submete à deliberas-ão do Senado_ FederaJ a autorização para que a Prefeitura
Municipal de Rio Brilhante ~ MS .contrate, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
1.. Proponente
I .1 Denominação: Município de RiO Bri-

Rio_Brilhante-MS, a contratar operação de crédito no valor cOJTeSpond_ente, em cruzados, a 4.600,00
OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante - MS, nos termos do art. 2~> da
Resolução n 9 93fi6, alterado pela R-esolução
rT' 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operaçao de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 4.600,00
OIN,-junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento SOcial- FAS, destinada à aquisição de veículo para transporte escolar.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. PreSidente.
O SR:--.PRESibENTE (Dirc~u C~~effo) Passa-se à discussao do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrad.a ~ çiiscussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme dispositivo
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 92:

lhante-MS.
·
.
Mensagem n9 353, de 1987 (n~' 529/87,
1.2- loCaliZação (sede): Praça Dr. Boa- na origem), relativa à proposta para que seja
9
ventura, n 350, Rio Brilhante - MS.
autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Bri2. Financiamento
lhante, Estado do Mato Grosso do Sul, a con2. I Valor: equivalente, em cruzados, _a até
. tratar operação de crédito no valor corres·
4.600.00. OTN.
pendente, em cruzados, a 6203,0I ODriga- 22 _QPjetivo: aquisição de veículo para
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depentransporte escolar.
dendo de parecer.}
2.3 Prazo:
Nos
termos do art, 6~ da Resolu~o n 9 1, de
. carência: até 1 (um) ano.
I987, designo o nobre Senador Mendes Canale
Amortização: 4 (quatro) anos.
para proferir o parecer sobre a mensagem, ofere2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobracendo o respectivo projeto de resolução.
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor
·-re~juStai:fO dEi ãCOfdo com o índice de variaO SR. MENDES CAI'IALE (PMDB - MS.
ção·das OTN.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sis. Sena2.5- Coildições de Liberação: o financiadores:
mento Será liberado em parcelas, de acordo
Com a Mensagem no 353, de I 987, o Senhor
-- .corn-ocr_c)ilogranla a ser apresentado.
Presidente da República submete à deliberação
2.6 Gaiantla; vinculaçao de parcelas do
do Senado Federal a autorizaçao para que aPreImposto sobre Orculação de Mercadorias feitura Municipal de Rio Brilhante-MS contrate,
!CM.
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali~ ·
2 7 DispositiVos Legais: Lei MunidpaJ n9
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol·
_ vimento Social - FAS, a seguinte operação de
577/86, de 24 de setembro de 1986.
Nos aspectos económico-financeiros, a operacré.dito.
ção enquadra-se nas normas operacionais do
I. Proponente
FAS.
.
1, I Denomirlação: Município de Rio Bri_No mérito, o Pleito enquadra-se em casos análhante-MS
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
1.2 Localização (sede): Praça Dr. Boatendo em vista a alta relevância sociaJ do projeto.
ventura, 350 - Rfo Brilhante - MS
Nos termos da Resolução n9 I, de 1987, que
2-. Financiamento
estabeJece normas de elaboração legislativa do
2. I Valor: equivalente, em cruzados, a até
Senado Federal du~ahte o perfodo de funciona6203,01 OTN."
mento d_a Assembléia Nadonal Constituinte, opi2.2 Objetivo: aquisição de equipamentOs
namos favoravelmente, sob os aspectos econômipara coleta de lixo.
co--financeiro e legal da matéria.
2.3 Prazo: carência: até 01 (um) ano.
AssifTl sendo, concluimos pelo acolhimento d.a.
Amortização: 4 (quatro) anos.
mensagéri1, nos termos do s_eguinte:
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2.4 Encargos:jurosde 1% ciO<ino,cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o indice de variação dasOTN.
2.5 Condições de liberação: o finandamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: -vincu1aÇãO- de parcelas do
[mposto sobre Circulação de MercadoriasICM.
2. 7 DispositivOs legais: Lei MLin!clpal n9
578/86, de 24 de setembro de 1986.
Nos aspectos económicos e finanCeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enqüadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a·alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece _normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Naclonal Constituinte, opinamos faVorãvelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria. __
Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJEfO DE RESOLUÇÃO
N' 282~ DE í987

Autoriza a Prefeitwa Municipal de
Rio Brilhante-MS a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6.203,01

OTNS• .

Senado Federal resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante-MS, nos termos do art. 2? da Resolução no 9317'6, altc:iraao-peJã: -R'esolução n9
140/85, ambas dÕ Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédlto no valor
correspondente, em cruzados, a 6.203,01
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipamentos para coleta
de lixo.
Art. 2? Esta resOJUçao entra em Vigor na
data de sua publicaçáo.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto,_ em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votaçao da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme o disPositivo regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·carneiro) Item 93:
Mensagem n• 355. de 1987 (n" 531187,

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, a coritratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 129.702,94- Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de
parecer.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãÔ II)

Nos termos do art. 6~_ da Resolução n~ 1 de
1987; -designo o nobre Senador Jamü Haddad
para proferir o parecer sobre a Mensagem oferece_J"!dO C?_~spec:tivo_projeto de resolução.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB -c RJ. Para
eJ!litir par~cer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Com a_ Mensagem n~ 355, de 1987, o Senhor
República submete à deliberação
do_Senado Federal a autorização para que aPre~
feitura Municipal de Teresópolis- RJ, contrate,
junto-à Caixa Ec.onô_rnica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS; a seguinte opei'açao de
crédito:
Pr~sid.~nte da

1. . Proponente
1.1 Denominação: Munic:fpio -de Teresópolis!RJ. ·
1.2 Localização(sede): Av. Feliciano Sodré, 675 -

tek 742-3352 -

CEP: 27900

~Teresólipolis!RJ.

2.

Financiamento
2.1

22- - Objetívo: Implantação de pavimentação, melosRfios e galerias pluviais.
2;3 Prazo: Carência: até 03 (três) amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, -cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado -de acordo com o índice de
variação das OTN.
- 2.5 Condições de Uberação: O financiaR
menta s~rá liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6" -GarEmtia~Jlinc.ulação de parcelas do
___ Imposto sobre CifCUiação de MercadOrias-

ICM.
Dispositivos Legais: Lei Municipal n9

1.179 de 28 de outubro de 1988.

Nos. aspectos econômicos financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.

. .

de 1987

correspondente, em cruzados, a 129.720,94
OTN, junto à Caixa Económica FederaL esta
na qualidade de gestora do Fundo -de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina- "âa à implantação- de pavimeritaçãO; meios_
, .
fios e galerias pluv_!a!s.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.·

É o patecer, Sr. Presid~nte,

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão .do projeto, em turno único.
(Pausa.)
. .
. .
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a disCus~lão.
. _ . . .
·.
Encerrada a discussão, ~ .votação 9~ matéria
far-se-á na sessão segujnte, çonforme dispositivo
regirriental
O SR. PREsiDENTE (Dirceu _Carneiro) Item 94:
Mensagem n' 357, de 1987 (n• .533187,

Valor: Equivalente, em cruzados, a

até 129.702.94 OTN.

2.7

Novembro

. ..

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anáw
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, _de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Simado Federal durante _Q período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamO$ favoravelmente, sob os aspectos econômico-finànce~rci e legal da matéria.
Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

na origem), relativa à proposta para _que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de T eresóp'olis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruiatlos, a 10.336,41 Obrigações doTescuro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6° da Resolução ri9 1, de
19à7, designo o nobre Senad~r Jamü Haddad
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
-

--

----

---

-

-.

O SR: JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem nç 357, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal autorização para que _a Pre-feitu;raMUilicipal de Tere§Qpolis (RJ) contrate, juntO. à Ca1xâ. ECOnómica Federai, esta na qualidade
de gestora do Fundo _de Apoio ao Desenvolvimento" Social - FAS, l:l seguinte operação de
crédito:

a

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de T eresópolis
1.2 Localização (Sede): Av. Feliciano Sodré, 675 - T eresôpolis - RJ
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzadoS, a até
10.336,41 OTN.

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
TetesópoUs- RJ. a contratar operaçãO de crédito no valor corresponw
deD.te, em cruzados, a 12:9.702,94

2:.2 Objetivo: implaÍltaÇào de- um centrointegrado.
2.3- -Prazo: carência: até 3 (três) anoS.
amortiZação: 6 (seis) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado em 1O% do índice de variaçãO

OTN.

da OTN.

PROJETO DE RESOL,.UÇÃO
N• 283, de 1987

O Senado Federal resolve:
Art lo É a Prefeitura Mun!dpal de Teresólpolis - RJ, nos termos do artigo 29 da
Resolução n9 93n6, aherada pela Resolução
__ n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no vaio r

2.5 Condições de liberaç-ãO; o--financiameoto será liberado em parcelas, de acordo
com cronograriia a ser apresentado.
2.6 :.COrldiÇõeS ae amOrtlzáção: o saldo
devedor será amortizado em 24 (vinte e quatro) prestações trimestrais e sucessivas, cal·
culadas pelo sistema SAC, venc:fvefs-ho últi-

Novembro de 1987
mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se
os seguintes dispêndios _anuais:

1986- Cz$ 21.491,00
1987- Cz$ 64.552,00
1988- Cz$ 64.552,00
1989- Cz$ 110.377,00
1990- Cz$ 241.128,00
1991- Cz$ 230.370,00
1992- Cz$ 219.610,00
1993- Cz$ 208:850.00
1994-Cz$ 19S:092,00
1995- ez$ 14Lso7;oo·
2. 7 Garantias: víriculaç:ão de Parcelas, do
Imposto sobre a Circu1ação de Mercadorias

-!CM.
2.8

Dispositivos legais: Lei Municipal
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n~

1.166, de 27 de dezembro de 1985.
Nos aspectos econõmico-fmanceircis, a.apei-a-·
ção enquadra-se nas nonnas operac!OflaiS do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que-têm tileredclo--a-aprcry-ação da Casa,
tendo _em vista a alta relevância social do projeto.

Nos termos da Resolução n"' l, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funclonamento da Assembléia Nacional Constituinte, Opinamos favoravelmente, sob os aspectos econôrnico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 284, DE 1987 .
Autoriza a Prefeltum Municipal de
TeresópoUs (RJ) a contratar operação de crédito no valor corTeSpondente, em cruzados, a 10.336,41

om.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~> É a Prefeitura MunidPafde Teresópolis, nos termos do artigo 2? da Resolução .
rt 93n6, alterado pelã Resolução n" 140/85, _
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.336,41 OTN,junto à Caixa Económica FederaJ, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
DesenvoMmento Social- FAS, destinada
à implantação de um Centro integrado.
Art. 2~> Esta resolução entra em Vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno ónico.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme dispOsitivo
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 95:

Mensagem n• 358, de 1987 (n• 534/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado- do- Rio de Janeiro, a contratar

operação de _crédito no valor correspondente,

, ..em cru.z.ados,·a .8264;66.0bríg8ções dO :r~
- __. __powro .Nadorial ...:.._ OTN. (Dependendo_ c! e_
Parecer.)

-

·

c

Nos termos do art, 6°.daResolução no 1,-de
198?; cj.esigno o nobre Senador Jamil Ha:ddád
para proferir o parecer sobre a mensagem, aferetendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB -

RJ. )'oca

prorerlr 'parecer:).- Sr. Presidente. Srs. Senado-

reS:·- :.:. :---L-· , _
. ., ,
·
.
CO~ a f'o.'en~gem n9 35,8, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autor_ização para que a Prefeitli('ifAl!-rikipal de Teresópolis (RJ) contrate, junto à Caixa Ec_onôm~ca- Fe<f~ral, e.sta na qualidade
de gestora do fundo de Apoio ao Desenvolvimento s.ocial - FAS, a ~guinte operaçáo de crédito:

1. Proponente
--------lo-1---Benom~"lação; ~~unicípio

de-Teres-6polis
... , .
1.2 Localização (sede): Av. Feliciano So·dré; 675, T eresópolís - Rj

.. 2. . ..Financiamento
2.1 Valor: equivalente, efri cruzados, a até
8.264,66 OTN. . .
2.2 Objetivo: Implantação de uma escola
e um posto de saúde Integrado.
23-- Prazo; Carência: até 03- (três) anos.
Amortização~ 06 (seis) anos.
~
2.4 Ehcarg0s:Jur0sde3% aoano,cobraPos trimestralmente, .sendo o saldo devedor
reajustado ern 10% do. índice de variação
dasOTN.
2.5 __Condições de Liberação: o fmanciam~nto será liberado em parcelas, de acordo
com· cronograma a ser apreséntado. _
2.6- COndições de Amortização: o saldo
devedor se:rá amortizado em 24 (vinte e quatro) prestações trimestrais e .sucessivas, calculaçjas. peJo Sist~r:na SAC,. vencíveis no último dia de cada trimestre clvi1, prevendo-se
os seguintes dispêndios anuais:
1986-Cz$17.184,00
1987- Cz$ 51.616,00
1988-Cz$ 51.616,00
1989- ez$ 88.256,00
1990-Cz$192.798,00
1991- Cz$ 184.195,00
1992- Cz$175.593,00
1993- Cz$ 166.990.00
1994- Cz$ 158.389.00
1995- ez$ 113.145,00
2.7" "Gàrãntias: Vinculação de parcelas do
Imposto sobre Orculação de Mercadorias!CM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n?
1.153, de 20 de novembro de 1985.
o

o

•

•

Nos aspectos econôrnico-financeiros, a operação eriquadra-se nas normas operacionais do

FAS.

.

No mérito, o pleito enquadra-se em casos antiJogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração JegisJativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi-
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namÇJs (ayor;;w.elmente. sob.os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 285, DE 1987
-' Autoriza a Prefeitura Municipal de
-Tei-esópoUs (RJ) a contratar operação de crédito no valor coiTeSpondente, em cruzados,_ CJ 8.264,66

om.

Qsênado FedeiaJ resolve:
Art. 1" _É a Prefeitura Municipal de Teresópolis (RJ), nos termos do art. 2" da Resolu~
ção n~ 93/76, alterado pela Resolução n~
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 8.264,66
OTN~Junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvoivimento Socíal- FAS, destinada _à implantaçào de uma escola e um posto
de saúde integrado.
Art 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

É este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Pas~
sa-se à dtsç:t,~ssão do projeto, em tumo único.
(Pausa.)
..
N~ _havendo _quem peça a palavra, encerro
,
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme dispositivo
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item96:
Mensagem n9 364, de 1987 (n9 540/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Três La~
goas, Estado do Mato Grosso do Sul, a con~
tratar operação de crédito no valor corres-pondente, em cruzados, a 2.902,90 Obrigações do Tesouro Nacional- OTI"l. (Depen~
dendo de Parecer.)
_r-los-termos do art. 6? da Resolução n? 1, de
1987, designo o nobre Senador Rachid Saldanha
Derzi para proferir o parecer sobre a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. RACHID SAIDAI'IHA DERZI (PMDB
- MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. senadores: com a Mensagem n"' 364, de
1987, o Senhor Presidente da República submete
à dellberaçáo do Senado Federal a autorização
para que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas
(MS) contrate, junto à Caixa Econõmica Federal,
esta na qualidade de geStora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte
operação de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Três Lagoas/MS
1.2 Localização (sede): Av. Antônio Trajano, 30 --Três Lagoas!MS
2. Ananciamento
2.1 valor: equivalente, em cruzac.tos, a até

2.902,00 OTN.
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2.2 Objetivo: Implantação de lavanderias
públicas.

2.3

Prazo: Carênda: até 03--(três) anos.
12 (doz.e) anos:

Amortização:

2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o_saldo devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.

2.5 Condições de Uberação;.O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação das parcelas do
Fundo de Participação dos Munidpios-FPM.

2.7

Dispositivos Legais: Leis Municipais

n•' 742/86, de 24.06.87, e 751/86, de
16.09.86.
Nos aspectos econômico-financelros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do
FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm mereddo a aprovação da Casa,
tendo em vista ã: alta rele~ância so_clcl do Projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi·
namos favoravelmente sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLQÇÁO
N' 286, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Munidpal de

Três Lagoas (MS) a contratar operação de crédito no valor conespon·
dente, em cruzados, a 2.902,00
OTI'I.

O Senado Federal resolve:
Art.. I e I:: a Prefeitura Municipal de Três
Lagoas (MS), nos termos do art. 2" da Resoluçã-o n9 93/76, alterado pela Resolução n"
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 2.902,00
OTN, junto à Caixá Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada a implantação de lavanderias públicas.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme dispositivo
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 97:
Mensagem n" 366, de 1987 (n" 542/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitur:;.'l Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.762,63 Obrigar

Novembro de 1987

DIÂRIO DO tó"NGRESSO NACIONAL (Seção 11)
çõ~s

do Tesouro Nacional- OTN. (Depen·
dendo de Parecer.)

Nos termos_do art. 69 da Resolução n? 1, de
1987, designo o nobre senador Márcio Lacerda
para proferir O parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -

namos favoravelmente, sob os aspectos económico-financeiro e legal da_ inat_éria.
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 287, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de

MT.

Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n? 366, de 1987, o Senhor Presidente da República submete à delibefaçao do Senado Federal a autorização para que
ã Prefeitura Municipal de Upanema - RN, contrate, junto à Caixa Econôffiica -Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação
de crédito:
1. Proponente
1.1 Denomimlção: Município de Upanema
1.2 Localização( sede): -Rua João Fracisco, 90 59670 - Upanema!RN
2 Financiamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a
até 19.762,630TN.
2.2 Objetivo: Implantação de Unidade
Mista de Saúde.
-2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos.
Amortização: 1O (dez) anos.
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, _sendo o saldo devedor reajustado em 100% do índice de variação dasOTN.
2.5 Condições de Uberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: O saldo
devedor será amortizado em 40 (quarenta)
prestações trimestrais e sucessivas, calcuJadas pelo Sistema SAC, vendveis no último
dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:
1986- a> 92.223,79
1987 ~-ai 107.923,05
1988- CZ$_ 243.802,24
1989 - Cz$ 279.652,03
1990-"- Cz$ 268.859,72
1991- Cz$ 258.067,42
1992- Cz$ "247.275,11
1993- Cz$ 236.482,81
1994- Cz$ 225.690,50
1995- Cz$ 214.898,20
1996 - CZ$ 204.105,89
1997- Cz$ 193.313.58
1998- Cz$ 46.642,09
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do
Fundo_ de Participação dos Municípios FPM.
2.8 DiSpositivo Legal: Lei Municipal n? 77,
de 18-6-84.
N~S ãspectOs ~co-nô~ic~-fmanceiros, a ope~a
ção enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná-

lOgOS Que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta ~Ievância soda! do Projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Seriãdó-Federal durante o periodo de funciona·
menta da Assembléia Nacional Constituinte, ópi-

rrpanema- RN a contratar OpeTil•
ção- de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.762,63
OTI'I.

O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Upanema- RN, nos termos do art. 2? da Resolu-ção n9 93/76, alterado pela Resolução n?
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em crw:ados, a 19.762,63
OTN, junto à Caixa_ Econôm_ica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento SOcial-:_ FAS, destin"ada à implantação de Unidade Mista de Saúde.
Art. 2° Esta ResoluÇão entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cariieiro) . . .::.. .
Passa-se à discussão do Projeto, em turno único.
(Pausa.)

Não havendo quem-peça a palavra, encerro
a discussão.
.
!·--Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme dispositivo
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 98:
Mensagem n" 367, de 198_7_ _ln 9 543/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Uberaba,
Estado de M,in~ G_erai~,_a contr;ata_r operação
de crédito no valor correspondente, em cru~do~_a 14.576,93_Qbrigações do Tesowo
_Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6n da Resolução n? 1, de
-1987, designo o nobre Senador Alfredo Catnpos
para proferir o parecer sobre a mensagem oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Pãra emitir parecer.)..:..... Sr. Pr~ident_e, Sr_s. Senadores:
Coffi a Meltsagern n? 367, de 1Q_87, o ~enhor
Presidente _d;:t .República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para qUe aPrefeitura Municipal de Uberaba- MG, contr~!e,jun
to à Caixa Económica Fede(al, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social - FAS, a seguinte operaçãq de
crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Uberaba
1.2 Localização (sede): Praça Rui Barbosa, 2 - 38.100 - Uberaba - MG. _
2. Fln3nciamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
14.576,93 OTN.
22- ObjetiVO: _aquisição de veículos para
transporte escolar.

"'ovembro de 1987
2.3

Prazo: carência: até 1 '(um) alto.

Amortização: 4 (quatro) anos.

2.4 Encargos:jurosde3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
re~justado de acordo com o índice de varia-

ção das01N.

2.5 --coOdíções- deJtbéraçao: -o fimtiidã~
mento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias-

ICM.
2. 7

Dispositivos Legaís: Lei Municipal n?

3.807, de 17-10-86.

Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FN3 . . .
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm mereddo a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-fmanceiro e legal da matéria.
_
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte
PROJEfO DE RESOLUÇÃO.
N• 288, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
Uberaba - MG, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.576,93

011'1.
O Senaâo Federal resOlve:Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Uberaba- MG, nós termos-do art. 29 da Resolução n<? 93/76, alterado peJ,i Resolução n<?
140/85, ambas do Senãdo Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 14.576,93
OTN, junto à Caixa Econôtnica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à aquisição de veículos para transporte
escolar.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme dispositivo
regímental.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 99:
Mensagem n• 369, de 1987 (n• 545/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória,
Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 14.879,36 Obrigações do Tesouro Naciona1 - OTN. (Dependendo de Parecer.)

DIÁRiO DO CONGREsSO NACIONAL (Seçâo II)
Nos termos _do art. 6° da Resolução n 9 I, de
1987, designo o nobre Senador João Calmon
para proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para
emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 369, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado-Federal a autorização para que aPrefeitura ~unicipal de Vitória (ES) contrate, junto
à CáiXa E"C-OnOmica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento So.dal - FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente
_1.1_ Denominaç;ão: Município de Vitória
1:.2 Locãlizaçãõ (sede): Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1927 Vrtória - Es.
2- Anandamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
14.879.36 om.
---2.2--0bjetivo: Aquisição de equipamento
para coleta de lixo.
2.3 Prazo: Carência: até 01 (um) ano.
Amortização: 04 (quatro) anos.
· 2.4 Encargos:Jurosde2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com O índice de varia- _ção das OTN.
2.5 _Cori.dições de Uberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do
Imposto sobre Orculação de Mercadorias !CM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
3.362, de 21 de julho de 1986.
Nos aspectos económicos financeirOs, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAs.- ..

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância Social do Projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece. normas de elaboração legisJativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte. opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJEfO DE RESOLUÇÃO
N• 289, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
VItória (ES) a contratar operação de
- -- cré_dito no valor (orrespondente, em
-- cruzados, a 14.879,36 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 _É a Prefeitura Municipal de Vitória
(ES), nOs termos do art. 29 da Resoluçãon~ 93/76, alterado pela ResOlUção no 140/85.ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14,879,36 OTN,
junto à Caixa Econômica Federal. esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada
-à-aquisição de equipamentos para coleta de
lixo.
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ArL 2o Esta REsolução entra em vigor
na data de sua publtcação.

É o parecer, Sr. Presidente.

OSR.PRESIDENTE(DirceuCãíneirO)-Em
discussão o projeto em turno único. (Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a cliscussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme diSPositivo
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 100:
Mensagem nç 371, de 1987 (n? 547/87,
na origem), relativa à proposta para qUe seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Amambai, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.338,69 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ I, de
1987, designo o nobre Senador Mendes Canale
para proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. MENDES CANALE (PMDB - MS.
Para proferir parecer.)- Sr: Pregjàe"rite, Srs. Sena--dores, com a Mensagem n9 371, de 1987, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a autorização para que
a Prefeitura Municipal de AmambaJ - MS coritrate, junto à Caixa Econômka Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolVimento Social- FAS, a seguinte operação
de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Munidpio de Amambaí
1.2 Localização (sede): Rua Sete de Setembro, n~ 320, AmambaJ- MS
2. Financiamento
2.1 Val_or: equivalente, em cruzados, a até
13338,69 01N.
2.2 Objetivo: aquisição de veiculas para
transporte escolar.
2.3 Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amortização; 2 (dois) anos.
2.4 Encargos: juroS de 1% ao ano, cobrados trimeSfrã.lmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de varia-

çãodas01N.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Gararitia: viáculação das parcelas do
hnposto sobre GrcuJação de Mercadorias-

ICM.
2..7 Dispositivos legais: Lei Municipal il"
1J21/86, de 21 de novembro de 1986.
Nos aspectos económico-financeiros, a ope-ração enquadra-se nas normas operaclonals do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos_ gue têm merecido a ap_rovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto
Nos termos da Resolução no 1, de 1987 ;-qUe
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal_ durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi-
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namos favoravelmente, sob os aspectos econômico-flnanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem; nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLOÇÃO
N• 290, DE 1987

Autoriza a Pnofeltura Munldpal
de Amambaf- MS, a contratar operação de crédito no valor cOJTeSpon-

dente, em cruzados, a 13.338,69
011'1.

O Senado FedeiciffesO!ve:
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal deAmambaí- MS, os termos do art. 29 da Resolução
n9 93n6, alterado pelã Resolução n9140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.338,69 OTN,
junto à Caixa Econôfnica- Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social -

FAS, destinada

à aquisição de veículos para transporte esco-

lar.
Art 29 ESta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto em turno único.

2.2- ObjetlVO: Implantação de meios-fios,
calÇãmentõ e drenagem pluvial.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
·
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobraaos bimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variaçãodasOTN.
2.5 Condições de Uberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser-apresentado.
2.6 Garantia:- Vinculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias-

!CM.
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n?
33, de 26-12-85.
··
Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendó em -vista-a alta relevância Social do Projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, Q_e 1987, que
estabelece_ normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinainõSfavoravelmente, sob Os aspectos econômico-fiilanceiro e legal da matéria.
·Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mens~em, nos termos do _seguinte:

(Pausa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO
.N• 291, DE 1987

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme dispositivo
regimental

Autoriza a PrefeitUra Munidpal de
Porto Seguro (BA) a contratar ope-

ração de crédito no valor co1Te8pondente9 em cruzados, a 200.067,92

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

OTN.

Item 101:

Mensagem n? 377, de 1987 (nQ 553/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 200.067,92 Obrigações-dO Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.)
Nos tennos do arl 6Q da Resolução no 1 de
1987, designo o nobre Senado_r _Mendes Canale
I

pare proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. MENDES CAI'IALE (PMDB - MS.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-

dores: com a Mensagem n? 377, de 1987, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a autorização para que
a Prefeitura Municipal de Porto Seguro (BA) contrate, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De-senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação
de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Porto
Seguro
1.2

Localização (sede): Praça Gov. Anto-

nio C. Magalhães, s/n9- Centro Porto Seguro-BA
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
200.067,92 OTN.

O Senado Federal" resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Porto
Seguro (BA), nos termos do art. 29 da Resolu-ção nQ 93/76, alterado pela Resolução n?
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 200.067,92
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de meios-fios, calçamento
e drenagem pluvial.
Art 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

- É:o parecer, sr.-presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrielro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Nã9 havendo quem peça a palavra, encerro
a discuss_ão.
-Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, conforme dispositivo
regimental.

o sR.

PRESIDENTE (Dirceu' Came_iro) Item 102:
Mensagem. n~ 378, de 1987 (no 554/87, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahia, a contratar operação

Ú)
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 45.848,90 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termOS do art. 6 9 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Mendes Canale
para prorerir parecer sobre a mensagem, oferendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. MEJi!DES CANALE (PMDB--<\15. Para
emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Com a Mensagem n9378, de 1987, o Sr. Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a autoriza1;ão para que a Prereitura
Municipal de Porto Seguro (BA) contrate, junto
à Caixa Económica Federa1, esta na qua1idade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soéial - FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Porto
Seguro

-!2- Loc-l!!ização (sede):-P:r-aça Gcv. At1tonio C. Magalhães, s/n- Centro Porto Seguro
-BA

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
45.848,90 OTN.
2.2 Objetivo:implantaçâo de unidades
escolares de 1ç grau na sede do Município.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amqrtizaç;ão: 12 (doze) anos.
_
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trirrieStralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com o_ índice de variaçãodasOTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6_ _ Garantra: vinculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias!CM.
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal Il"
33, ·de 26.12.85.
·
Nos aspectos eçonômico financeiros, a operação enquadra~se nas normas operacionai_s_ do

FAS.

.

No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente, sob os aspectos econômico-financelrq e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do Seguirife: -

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 292, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Porto Seguro (BA) a contratar ope-

ração de crédito no valor coJTeSpondente, em cruzados, a 45.848,90
OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1Q É a Prefeitura Municipal de Porto
Seguro (BA), nos termos do art. 2 9da Resolução n9 93/76, alterado pela Resolução n 9
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a cOntratar operação de crédito no valor
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correspondente, em cruzados, a 45.848,90

OTN,junto à Caixa Econômica Federai, esta
na quaiidade_de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Scx:ial- FAS, destina-

da à implantação de unidades escolares de
1~grau na sede do mlU'licípio.
Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

EstP é o parecer, Sr. Presidente.
O

PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Passe. - à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDErtTE (Dirceu Carneiro) Item 103:
Mensagem n' 379, cfe 1987 (n' 555/87,
na origem), relativa à proposta para que seja

aut:)[izada a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahia, _a _contratar operação
de créditO no vaJor correspondente, em cruzados, a 74.0_83,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 6'~ da Resolução n'~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Mendes Cana1e
para proferir p21recer sobre a Mensagem, ofere-

cendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. MENDES CA1'IALE (PMDB - MS.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 379, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Porto Seguro (BA) contrate,
junto à Caixa EConômica Federal, ésta na qUalidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédito:
1, Proponente
1.1 Denominação:_ Município de Porto
Seguro
1.2 Localização (sede): Praça Gov. Antonio C. Magalhães, sln'~ - Centro
Porto Seguro - BA,
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cnn:ados, a até
74.083,00 QTN,
22 Objetivo: Implantação de _calçamento, meios-fios _e galerias pluviais.
2.3 :Carência: até 03_(três) anoS.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado_ de acordo com o índke de
variação das OTN.
2.5 CondiçO_eS-de LiberaçãO: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: VInculação de parcelas do
fmposto sobre Circulação de Mercadorias-

ICM.
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal
33, de 26-12-85.

n~

-- Nos aspectos cconômic:o~financeiros, a
operação enquadra-se nas normas operacionais do FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se "em casos
análogos que têm merecido a aprovação da
__ --Casa, tendo em vista a alta relevência social
do Projeto.
Nos termos da Resolução n~> 1, de 1987,
que estabelece normas de elaboração legislativa do Senado Federal durante o período
de funcionamento da Assembléia Nacional
-- --Const:itufrtt:e, Opinamos favoravelmente, sob
o~ aspectOs económico-financeiro e legal da
matéria.
Assim sendo, conduímos pelo acolhimen-to da Mensagem, nos termos do seguinte: _
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 293, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de

•,Porto ~guro (BA) a contratar operação ~e crédito no walor correspondente~

em cruzadQs, a 7 4.083,00
- OTN.
- ---- --:-0 Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Porto
Seguro (BA), nos termos do art 2~ da Resolução n~> 93n6, alterado pela Resolução n"
140/85,_ ambas do Senado Federal, autori~
zada a contratar operaçáo de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 74.083,00
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Ap-olo
ao DesenvoJvimento_Social- FAS, destinada à implantação de calçamento, meios-fios
e _g~erias pluviais.
Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

É o' Parecer, Sr. Preside~te.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
-- Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dis<::ussão.
-A VOtação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimenta[s.
O_SR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)~Es

tá esgõ""tada a Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco
Rollemberg.

O SR, FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_A seca que se abate sobre o Nordeste acumu'ªrá perdas, até o final do ano, de 11 milhões
de_to_neladas de produtos agticolas, equivalentes
a 8,8 bilhões de dólares. A informação foi prestada
pelo próprio Ministro do Interior, para a CPI que
avalia os prejuízos desUJ seca, acrescentando que
1211 dos 1.470 municípios nordestinos, ou 94%
da área daquela região, se _encontram em estado
de calamidade pública.
São 12,220 milhões, dos 13 milhões de habitantes das zonas semi-áridas que, direta ou indire~
tamente, estão sofrendo as agfW'as de uma seca
que se revela piordo_que a de 1983. Da atividade
rural, vivem 8,2 milhões, 3,1 dos quais constitui
a Qrande massa de desempregados, frentistas
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emigrantes, flagelados e engrossadores das flleiras dos exércitos de reserva nas cidades, onde
estáo ocorrendo saques em busca de alimentos
para matar a fome.
Esta situação dec;orre da imprevidência dos
nossos governantes; que- não~ dotaram a região
das condições de convivência estável com a seca
- corrio fizeram dezenas de países. Agora, as
conseqüências danosas desta seca se vêm a repetir, em grandes dimensões.
O que representa, Ses., em fome, mortalidade
infantil, comproinetimento físico e mental de uma
faixa da populaçâ9 em que esses-parâmetros já
se situam entre os mais elevados do mundo, o
que representa um prejuízo de 11 milhões de
toneladas de produtos agrícolas em ano? A citada
palavra do Ministro João Alves - como de todo
Ministro;- mais afeita ao discurso triunfalista é suficiente para avaliarmos a situação de penúria
que está vivendo o Nordeste, a apenas 12 anos
do ano 2000.
Há várias décadas, a experiência internacional
vem-nos: mostrando a viabilidade económica e
social de .áreas com características climáticas até
menos favoráveis que as do semi-árido do Nordeste brasileiro, Aí estão ·os exemplos, em Israel,
na Califómla, no Colorado, no Arizona, no México,
no sul da Itália, na fndia, onde exatamente as áreas
mais secas estão se transformando nas maiores
produtoras de alimentos. Mais do que alguns desses países, o sernJ-árido nordestino dispõe de extensão, caJor e potencial hídrico ·suficiente para
tomar-se uma verdadeira estufa natural geradora
de alimentos, c-omo, aliás, já comprOvam algumas
experiências iSOladas- de projetos·com irrigação
do DNOCS -Onde se obs"eivã.m Verdadeiios-oá:·
sts mudando a paisagem da caatinga sertaneja.
Não há mais desculpas para a política colonialista e assistenciaJista que se pratica no Nordeste
nos dias atuais.
Embora irreversíveis, as secas já podem ser
previstas, como- cOmprovam estudos científicos
realizados pelo Centro de Tecnologia Aeroespacial do Ministério da Aeronáutica. Aliás, de acordo
com tal estudo - que previu a seca de 79/83,
e que não fcii levado em consideração - um
outro prolongado período de estiagens terá início
em 1992, daqui a qUatro ?anos. Se não houver
perda de tempo, podemwse evitar novos genocídios que, deliberadamente, continuam a ser praticados naquela região.
A Sudene, o DNOCS, o Banco do Nordeste,
o Incra, os Governos estaduais e municipais já
dispõem do cadastramento das potencialidades
geoeconômicas da região. Do m~smo modo,
também possuem, para a solução dos problemas,
um completo know-how, acumulado através de
rePetidas experiénciaS, durante dezenas de anos,
implementando programas e projetas, que a falta
de consciência política dos governos centrais, para a importância e prioridade da integração econôinica e social do Nordeste à política de desenvolvimento naciona1, vem levando à descontinuidade, à paralisação e ao esquecimento.
Nesse sentido, o próprio diretor do DNOCS,
Dr~ Ulr""-ndé Augusto Borges. reconheceu, na CPI
do Nordeste, após referir-se às inúmeras expe·
ciências pioneiras do órgão nos seus 80 anos de
existência, que "-·o problema já está inteiramente
decomposto e diagnosticado". E que "falhas de
execução, carência de recursos -sempre muito
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aquém do desafio - desvios políticos, etc., tudo
existe em çada fase desta longa e fantástica epopéia".
O conjunto de soluçõ_es se resume numa só:
vontade política. Porque o Projeto Nordeste, fruto
de longos e exaustivos trabalhos dos órgãos públicos regionais, de nossos centros de pesquisa e
universidades, que traduz a realidade local e _cujas
alternativas foram referendadas por todos os governadores estaduais e demais representantes
com assento no Conselho Deliberativo da Sudene, esse projeto, entre outros tantos, se encontra,
há anos, nas gavetas palacianas e ministeriais.
Os caminhos são muitos. É energia elétrica,
que_está faltando porque -corno o próprio MinistroAurel.iano Chaves não teve condições de negar,
na CPI que investiga o racionamento de enei'gia
no Nordeste -- foram desviados recursos de
obras de hidroelétricas do Nordeste para as do
sul do País. Inclusive, ltaipu está com uma capacidade instalada adicional ociosa porque falta a parte de transmis_são, que não seria necessária nas
usinas nordestinas paralisadas. Como podem ser
criadas novas indústirias, funcionar os pretensos
projetas de irrigaÇão, as máquinas agrícolas, a
cons_e~ão da produção, etc., se está faltando
energia elébica até para o corisumo doméstico
urbano?
A irrigação, instrumento em que se baseia a
experiência internacional, agora ressurge como
a alternativa que vem complementar o elenco de
providências necessárias à eliminação das conseqüências das secas sobre a economia e o povo
nordestinos. Mas _como acre_ditar na execução do
Proine - que prevê a irrigação -de um milhão
de hectares até 1989 -Se programa semelhante
também foi prioridade em passado recente e só
conseguiu irrigar 12% dos 195 mil hectares previstos até 1980? De.que adianta a atual prioridade
do Proine se, ao lado da falta de energia elétrica,
se somam as elevadas taxas de juros, com correção monetária plena inibindo qualquer investimento no setor, e se as estruturas agrária e fundiária tendem a manter os vídos do passado e até
a piorar, haja vista os recentes decretos-leis privilegiando o latifúndio?
Como reverter ou pelo menos reduzir o êxodo
se o meio rural continua sem escolas, hospitais
e demais obras de infra-estrutura sodal? Se a
legislação trabalhista e previdenciária discrimina
o trabalhador do campo? Se a assistência técnica,
crediticia e a comercialização _são insuficientes
e ineficientes? se.-não-e2ds_te segurO agiícola?
O problema do Nordeste hoje deve ser visto
também como uma questão econômica. Desenvolver aquela região é uma condição para a sustentação do desenvolvimento nacional, porque a
região é economicamente viável.
Ninguém desconhece que a defasagem econômica do Nordeste em relação ao Sudeste e Sul
vem aumentando desde que a nossa região hoje com 42 milhões de habitantes - passou
a ser o principal mercado consumidor dessas regiões, deixando de adquirir produtos mais baratos
no exterior e softSI:icando seu consumo para satisfazer à voracidade do capitalismo industrial. Somos seus fornecedores de matérias-primas e
mão-de-obra barata. O Nordeste é a_uto-suflciente
em petróleo e, historicamente, vem sendo superavitário em sua balança comercial, o que significa
que não tem nenhuma responsabilidade sobre
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a dívida externa de {JS~ 126 bilhões. Esses recursos foram aplicados, e muito mal aplicados, em
-outras regiões, sem falar nos mais de US$ 10
bilhões de equipamentos que estão estocados e
se tomando obsoletos. segundo declarações do
próprio Presidente José Samey ao Govenlador
Fernando Collor de Melo, conforme seu depoimento na CPI do Nordeste.
OPROÂLCOOL. a SOlução brasileira para crise internacional do petróleo, além de contribuir
para reduzir as pressões de demanda sobre a
OPEP, e benefiCiar oS irialcifes p.àíseS-COnsuinidores, também, perversamente, estimulou a utilização de todas as terras da Zona da Jl.'\a.ta nordestina, estreita faixa de terra. permanentemente fértil,
ao longo do litoral. A oferta local de alimentos
foi reduzida para que cada proprietário de automóvel- principalmente de outras regiões- pu·
desse consumir por ano, segundo se comenta,
o álcool da cana plantada em dois hectares. Esses
proprietários agora E:stão em dificuldades em decorrência das restrições da Petrobrás em adquirir
a produção. O desemprego, a miséria e a fome
também começam a proliferar nessas áreas, hoje
desmatadas, erodldas e sem condições de reverter à situação- anterior de grande produtora de
<iliirieOIOS_,_
· ·
.
A seca deste ano encontrou mais uma vez a
região totalmente despreparada. Os prejuízos
nunca foram tão avultados.
O que fizeram o Polonoideste, o Projeto Sertanejo, o PROHIDRO, o Finor, o ASET, o Programa
de Reflorestamento e tantos outros Que gastaram
sónl<is fabulosas ao longo de mais de uma dezena
de anos, o que fJZerarri para, pelo menos, atenuar
os perversos efeitos econômlcôs e sociais das
secas7 Onde estão as .obras realizadas com os
Cz$ 119,9 bilhões gastos nas secas de 79/83?
O que foi feito para evitar as frentes de trabalho,
o assistencialismo, asesmolas, que ferem a dignidade do homem nordestino? Na verdade, esses
recursos não são aplicados em obras que visem
ao aproveitamento raCional e à conservação dos
recursos hídricos, às obras de irrigação, ao aumeilto da capacidade de_armazenamento da produÇãC:f agrícOla; à edificação _de esc:olas, hospitais
e demais obras de infra-estrutura social necessárias à contenção do êxodo rural. É exatamente
na- ép6ca·-a:as ~ie<:as· que-se -aeve intensificar a
conStrução dessas ~?bras,_ para_ apro_v~~ ~ m~o
de-obra e equipamentos liberados da agropecuária e sustentar a renda i'eQional i'eCJuzida cOm a
quebra da safra. Complemeri.tadas essas 3ções
com eficientes políticas agrícolas. agrária e fundiá~
ria, os efeitos perversos das estiagens, gradativamente, poderiam ser eliminados.
No meu Estado, mais de 100 mil trabalhadores
rurais estão na iminência de invadir Aracaju em
busca de alimentos e de trabalho, conforme vem
noticiando a Gazeta de Sergipe. Diz a edição
do dia 18 de novembro que a situação eStá insuportável, com mais de 30 mil famílias acampadas
em diversos municípios, passando fome e em
estado desesperador. E que só a emergência decretada pelO Govetnador"Valadares não resolve,
p6tque-a ·miséria continua.
Para agravar ainda mais a situação, o atual estado de seca exige providências imediatas, como
única forma de conter wn êxodo rural sem precedentes, porque não há mais como manter o homem no campo passando fome- alerta o Presi-
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dente da. Fetase- traduzindo o anseio dos traba-

lhaOOI'E!S-ruiais- dO-ineu Estado que, estou certo,

se estende a todos os Estados brasileiros.
Por outro lado, ·conclamo a Bancada nordestina, independentemente de ideologias e cores
partidárias, para que formemos uma frente ampla
no sentido da adoçáo- de urna política eficiente
e eficaz em prol do desenvolvimento integrado
e auto-sustentadO da tégião nordestina. Precisamos vencer etapas perdidas até 1992, quando
o CTA -preVê-- um período de_ sec:_ns_ mais grave
do que o_de 1979!83.
Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Seiladores:
__O plebiScito, velha instituição romana, que assumiu, ·mais modernamente, o nome de referendo, ConsiStia ituma votaçáo popular, por sufrágio
direto e individual dos cidadãos, diante de uma
opção política ou,_maisrar~ente, adminlS!_rativa,
ãSSumindO, -Pasiedomiente,_aS maiS diversas formas: deliberativo ou consuhiv_o; de direito iót.emo
olilntemadoflaJ, rio-CaSo de ConfederaÇãO de Estados; constituinte ou estritamente político; obrigatório ou facultativo; suspensivo, de confirmação
ou_ de sanção.
Em Roma, o plebiscito era uma deliberação
do povo, para a sanção de leis propostas pelos
tribunos da plebe.
Na Idade Média, os procuradores do povo eram
Gh_arn;:~dos a participar em decisões para além
dos_ seus poderes, fazendo-o sob reserva, ou seja,
ãd referendum de um pronunciainento popular.
Hoje, o referendo ou plebiscito são _considerados manifestações de ordem democrática, embora razões históricas ou de técnica jurídica estabeleçam diferenÇas entre as duas figuras: enquan~
to o referendo é um processo de governo realmente representativo, 6 plebiscito tem sido instrumento de manifestações cesarfsf.as, ComO ocorreu na França com Napoleão-!, Napoleão 11 e,
mais recentemente, com o Marechal De Gaulle,
submetendo ao povo alterações constitucionais
pOr ele propostas, fato que originou, naquele país,
a instituição_do decreto-lei e a doutrina da deslegalização da_ lei, em que se baseava esse reforço
do Poder Executivo.
Tais plebiscitos foram delegações do povo a
um homem s6.
Se é essa a essência da manifestação Plebiscitária, o povo sacramentando uma decisão cesárea ou absolutista, o referendo representa um
acréscimo da manifestação popular à deliberação
de um órgão do Estado, compondo um ato complexo, enquanto o plebiscito "é uma deliberação
do povo só por si mesmo", como assinala o publicista francês M. Bartelli, no seu livro "As institui~
ções da democracia direta no direito suíço_ e comparado moderno", editado em Paris, em 19~2.
OUtra característica do referendo é ter como
objeto um ato normativo, enquanto o plebiscito
se rerere à determlnação de um fato ou evento,
como _a anexação de um território_ ou a escolha
de uma forma de governo, mas não de um sistema.
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Uga-se o referendo a um processo de governo

ou poder constituído, enquanto o plebiscito é um
processo constituinte, destinado à promoção de
uma alteração constitucional ou de orientação do
governo.

As constituições francesas de 1793~ -179.5. e
1799 foram aprOvadas pelo povo; que não as
convocara.
.Mas, depois disso, o parlamentarismo francês,

na mRepúb~ca, assentou a democracia na soberania nacional e não na soberania popular, pros-

crevendo a chamada "democracia direta".

Na Suíça e nos EstadoS Uriidos optOu-se pelo
referendo constitudomll obrigatório, naquela na·
ção européia, em plano federal, no constitudona1isrno americano nos planos estadual e municipal.
Pelo sistema proposto na CoristitUição de_Weimar, de 1919, o referendO destina não apenas
à aprovação de normas jurídicas -usado o chamado veto translativo - , mas também para a
efetivação da responsabilidade política, como no
caso da revogação do mandato do Presidente,
a pedido do Parlamento.
Modernamente, tomados como-sinônimo o
plebiscito e o referendo, não se admite que o
povo seja chamado a exercitar essa decisão .em
questões intrincadas de direito, mas, .apenas, diante de questões de fato, ou quando a resposta
se configure na escolha de uma opção simples,
sirnou não.
Assim, a pena de morte, a _prisão p~rpétua, 9
aborto, a eutanásia, como a escolha entre unitarismo e. federalismo, mono.cameralismo e bicamera1ismo, Monarquia e República, poderiam ser
objeto desse tipo de manifestação democrática
direta, que não seria apta, no entanto, a opinar
diante de uma reforma tributária ou constitucional, significando todo um conjunto de indagações
financeiras, jurídicas e institucionais.
Na verdade, se compulsarmos o Direito Constitucional Comparado, vereinos.que, mais de uma
vez, em diversas nações, o povo foi chamado a
aprovar um texto constitucional, principa1mente
quando não resu1tara da deliberação de uma Assembléia Nacional Constituinte.
No Brasil mesmo, temos exemplo de um plebiscito, aquele convocado para julgar o Ato Adicional que instituiu o Parlamentarismo Republicano, depois da renúncia do Presidente Jânfo
Quadros.
A questão foi proposta de maneira inepta: o
eleitorado, convocado para o plebiscito, conhecia
a prática do presidencialismo, enquanto o parlamentarismo fõra Substituído há mais de setenta
anos.
Evidentemente, o povo, -ilã(Juela ocasião, não
escolheu um sistema de governo, mas votou no
sentido de que João Goulart governasse com os
plenos poderes que haviam sido outorgados ao
Sr. Jânio Quadros.
Pouco tempo depois, não haveria nenhuma
reação popular à sua deposição, porque o presidencialismo democrático não estava conseguindo governar o País.
Aquele plebiscito foi a origem mais próxii-Íla
da intervenção das Forças Armadas em 1964.
Essa triste experiência nos fornece razões objetivas, peculiaríssimas, para Opinar contrariamente
a um plebiscito, seja para decidir sobre o sistema
de Governo escolhido por esta Assembléia Na cio-

se

nai Coõsti"ttilitte, seja para referendar ou não a
nova ConstitWção.
Somos repres.entantes da soberania popular,
que nos autorizou, expressamente, a elabprar a
!Jõita Ca$ ConstibJcional, sem limitações, a não
ser o ..quorum da maioria absoluta em nossas
deliberações, exigência que não se fez a: nenhuma
Coristituinte ~nterior, votadas por maioria simples
as COnstituições de 1891, 1934, 1946 e 1967.
Não podemos esquecer que a utilização do plebiscito, no constitucionalismo deste século, tem
s~ryjçlo, na.quase totalidade dos casos, para desmascarar as chamadas "democracias populares",
de duvidosa representãtividade.
IilStit~.iiÇáci.inícialmente democrática, erri ROma
Õu na Revolução Francesa, no presidencialisino
norte-americano o.O no sistema colegiado suíço,
o_ple:J>Isciio serviu, mais recentemente, para justificar a Vocação autoritária do Marechal De Gaulle
e o discricionarismo de Pinochet.
Também o General Stroessner ganhará quan. tos plebiscitos se realizem no Paraguai, embora
tenha proferido reeleições pelo figurino repi-esentativo clássico, mas numjogo de cartas marcadas.
R~ta, aihd.a, ~a indagação a fazer: oS presidencialiStas e os parlamentaristas teriam os mesmos instrumentos publicitários, para defender sua
opção Política?
O tempo da propaganda seria eqüitativamente
distribuído entre as duas correntes, ou segundo
a representação partidária no Congresso Nacional?
Evidéiitemente, desde quando se afirmou, nas
duas Casas do Parlamento, uma. grande maioria
parlamentarista, o ExecutivO Federal e a maioria
dos Governadores estaduWs começaram a promover, nos órgãos de comunicação, uma .insistente propaganda do regime da sua preferência,
sem que os parlamentaristas obtenham o mesmo
eSj:)a.Ço mi impfensa, no rádio e-~ televis?Jo.
Soffiente depois de conhecer a força da cor·
rente parlamentarista n~sta Casa. os adeptos do
EXeCLii:iVo forte- e da redução .dos poderes do LegisJativo passaram a alegar que o povo não nos
~legerá para revogar o presidencialismo. . .
PeSqUisas de opinião, adrede orientados; .reveJam que os presidencialistas são tão majoritários
quanto os qUe pretendem reduzir o mandato presidencial para quatro anos, combinação que ninguém sustentou nesta tribuna, nem foi su~scrita
na imprensa ou defendida nas cátedras.
O" povo já disse.o que quer, quando nos escoJhe.u: deseja que. vo.temos uma ConstitUição duradoura, aplicável, fiel à democracia representatiVa,
capaz de promover a verdadeira harmonia e o
equilíbrio entre os Poderes. Nã9 nos ditou wna
orientação favorável ao presidencialismo exacerbado que domina o Pais há quase cem ..anos,
com tantas revoluções, golpes de Estado, renúncias incruentas ou banhadas em sangue, intervenção nos Estados, tentativa de assassinato do Presidente da República, coino ocorreu coni. Prudente
de Morais.
Não nos impôs o povo qualquer limitação em
noss.a. tarefa .. __
Nem a convocação desta Assembléia fOi delimitad.a, r.e:s_tringida à, ii;t_dpção deste ou .daquele sistema de governo.
. ·0 nosso mcildato é· arriplo e irrestrito.
Só não podemos abjurar o governo democrático-representãtivo, mas, em tese, poderíamos
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substituir a federação ou adotar até mesmo o
monocameralismo.
De qualquer modo, a decisão sobre o plebJsdto
será nossa
E não temos dúvida de que a maioria da Consti~
tuinte, cônsda dos seus deveres e da extensão
de seu poder de escolha, não se curvará à propaganda interesseira do presidencialismo, que por
tantos anos tem prejudicado o nosso desenvolvimento, sacrificado nossas liberdades e impedido que se fortaleçam os partidos e a democracia
representativa! no País.
Se aprovado o plebiscito, ninguém conseguiria
impor, na propaganda, uma distribuição eqUitativa para as duas correntes de opinião. Enquanto
isso, a propaganda institucional dos governos federal e estadual abriria a cornucópia dos cofres
e dos favores públicos, para perenizar o regime
da irresponsabilidade e da impunidade em que,
na maioria das vezes. se transformou o presidencialismo no Brasil.
Não duvidamos de que quase todo o· grande
empresariado se aliaria aos detentores do Poder
Executivo, na União e nos Estados, inclusive nos
munidpios das capitais e nas Prefeituras dos grandes centros urbanos, para a propaganda presidencialista
E assim, como ocorreu. lia época de Jango,
o povo não feria condições para uma ampla avaliação de um problema jurídico institucional da
maior transcendência, distorcendo-se, em conseqüência, a manifestação da leg'rtima vontade do
soberano popular, que nos ~scolheu para votar,
sem quaisquer restrições, a futura Constib.lição.
E ·se,_·j)or acasO, fosse rejeitado o parlamentarismo inscrito no texto Constitucional?
Voltaria a reunir-se a Constituinte, para reformar
a nova Carta?
Ou votaria uma emenda constituCional nomesmQ ano em que votou a Constituição?
Essas indagações mostram a fragilidade de
uma solução plebiscitária para o problema do
sistema de Governo, que eStamos cabalmente autorizados pelo povo a escolher.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

_O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro B.enevides.
O SR. MAORO BENEVJDES (PMDB- CE.
Prenuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em exp·ressiva solenidade, realizada, segunda-feira última, no seu· gabinete de trabalho, o Governador Tasso· Jereissati anunciou
um arrojado programa de investimento, a ser custeado com recursos do próprio T escuro Estadual,
cujas finanças reequilibradas permitiram a destinação daquela significativa quantia para a reali~
ção_ de obras e empreendimentos vários na Capital e no interior.
Tendo enfrentado as dificuJdades iniciais, entre
as quais o atraso no pagamento das folhas de
pessoal, o chefe do Executivo cearense gradualmente superou a carência de disponibilidade do
Erário, mediante drástica política .de contenção
de gastos, o que ensejou a recomposiç!o das
finanças e a projeção de uma imagem de austeridade, dentro, aliás, do que foi prometido durante
a campanha eleitoral de 15 de novembro de 1986.
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Na semana anterior, Tasso Jereissati anunciava
o cronograma a ser cumprido no mês de dezem-

bro, com ênfase especia1 ao pagamento do 13°
sálario a todos os servidores da administração
direta e indireta.

Sem afastar-se das diretrizes que traçou, Junta-

mente com a sua equipe de colaboradores, _e contando com o apoio do nosso partido, o PMDB,
o jovem governante vem-se impondo ao reconhecimento de toda a opinião pública cearense, com
o seu estilo de administrar, orientado, primordialmente, para as transformações na estrutura políti-

ca, econômica e sócia! do Ceará
Em razão das normas seguidas pelo governo
da União, inadrnltindo apoio financeiro aos Estados para não agravar o déficit público, têm sido
escassos os repasses consignados à nossa Unida
R

de Federativa, obrigandoRa por [sso, a arcar com
todas as despesas relacionadas na área de investimentos.
A parcela a ser aplicada, no corrente mês, alcanR
ç:a o patamar de 41 O milhões de cruzados, garantindo a concretização de iniciatiyas que favorecerão a nossa comunidade em quase 90 muniR
cíplos.
Falando na solenidade referenciada, tendo ao
seu lado o vice-governador_ Castelo de Castro,
secretários e parlamentares de sua e de outras
agremiações, Jereissati destacou eXpllcitament~,
c0nforme registra a imprensa local:
"PeJa primeira vez o Estado dispõe de recursos próprios para investimento. Isto foi
conseguido atráves_da_ redução das despesas, austeridade administrativa, controle dos
gastos e aumentos da arre_cadaç:ão, tendo
em vista a modernização da máquina arrecaR
dadora."
Aliás, complementando a programaÇão financeira que se traçou, o Governador fez questão
de acentuar a destinação mensal de 250 milhões de cruzados, com o que pretende beneficiar
todas as comunas interioranas, dentro de "prioridade estabelecidas paela própria população".
Tem curso, assim, de forma a mais auspiciosa,
o "governo de mudanças", preconizado pelo enR
tão candidato e o partido ao ensejo da pregação
democrática empreendida na campanha passada.

Saudando o acontecimento com a maior euforia, faço votos por que, sem qualquer descontiR
nuidade, Tasso Jereissati ·prossiga, com firmeza
e obstinação, na faina a que se entregou de corpo
e alma para soerguer o Ceará, diminuindo, de
modo acentuado, durante a sua gestão, os índices
de pauperismo, miséria e inarginalização em que
lamentavelmente, ainda se situa grande parte dos
nossos coestaduanos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedei<:! palavra ao nobre Senador José Ignãcio
Ferreira.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Pronuncia -o segliirite discurso.)- Sr. Prew
sidente, Srs. Senadores:
_ __ _ _____ _
Participando com o montante de Cz$ 45,4 milhões para urna contrapartida de Cz$ 42,6 milhões
do Poder Público, a Cia. Vale do Rio Doce (CVRD)
assinou na última quarta-feira (18) diversos con-

vênios com o Governo-do Estado do Espírito_$antQ_ em_diversos Projetas de d~fesa an1bientã:I e
de recursos naturais.
NaO -é esta a primeira e decerto não Será a
última ve; em que_a Cia_._ Vale do Rio Doce contribui para o desenvolvimento e o bem-estar das
-comu:rlfdãdes CaPixabas situadas na zorla de influência de suas atividades, cuja abrangência sócio-económica praticamente atinge à maioria dos
municípios espfrito-santenses. - Registro o _ev~nto cqm_·satisfação, à vista de
que urn dos referidos ,eonvêníos, hoje consjderado de slngularíssíma importânciã, se destina ao
~neanlento (desõlistrJ4ão e revestimento) do
Canal da Costa, no Município de Vila Velha, de
onde se origina há anos uma verdadeira e constante praga de mosquitos, razão primeira das mais
sérias qUeTXaSôe _cerca de um terço da população
do municíPio contra os Po.âeres Públicos, motivo
inclusive da redUção- do fluxo de turiStas que
anualmente ali procuram as mais belas praias
do litoral capixaba para as f~rias de veráo.
__Qy~tão derivada de uma política habitaci9nal
pre~ominantemente voltada para a especulação
imobiliária, que em tomo do C afiai da Costa locali_zq_u mais- dehabitações poPUlares -e de
classe médiil, sem· ãfenta:r para os culdcidos indispensáveis às necessidades sanitáriaS dã pOpulação; a permanente e_ av:assaladora onda de mosquitos tornou-se, sem exagero, a mais séria das
preocupações dos locais, para chegar ao nível
das prioridades do plano sanitário na área metropolitana da Grande Vitória.
Hoje, acionahdo esforços e recursos do Estàdo,
do DE:pártamento Nadónal_ de ObraS e Sai1eamehfu'-(DNOS) e di Oa.'Vale do RiO boce, inclUsive da municipalidade vila-ve_lhen~. o Govémi!doi- MaX_ Mauro li'licia o en-freiltaine_nto_ do pioblema, esperando-se possam as obras de natureza
física serem começadas nos primeiros dias de
dezembro.
A evidência do volume de obras necessário à
soluç_~_ 9_efinitiva do problema demonstra a necessidade de alocação de mais recursos, em busca dos q~ais_ novos ~forças s_erãq despendidos
pelo GOverno do Estado, Inclusive junto ao Ministêrio do Interior, mcis Já- satiSfaz acerca de cem
mil pessoas saber qué o velho e "aparentemente
insolúvel probleni.a Começa a ser combatido.
Neste registro, Sr. PreSidente, sobre avalizar e
apoiar a iniciatiVa governamental, pretendo desta·
cara permanente colaboração da CVRD _em relação ao desenvolvimento da região do Vale do
Rio Doce, prinCíp.ãlinente riO Que diz respeito ao
elevado _nível de entendimentos hoje sustentado
pelOs dirigentes da-empresa c-Oin a administração
do Governador Max MaurO.
oútfO assuiltO que me -traz à tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são as medidas governamentais de caráter regional que deverão _ser a dotadas nos próximos dias para a proteção, em terri·
tõfio capixaba, das áreas ali remanescentes da
Mata Atlântica. Tais medidas íncorporam o resul·
tado- de debates, estudos e planos desenvolvidos
sob o patrocínio da Coordenaçiio Estadual de
Planejamento, a fim de que nos próximos dias
sejaiT{ -decretadas pélo Goveri'iador Max Mauro.
O Espírito Santo ingressou na càffij:)anha SOS
M~_bl_A_tlâ_n_tlca_d_e_~de junho último, aliando-se
aos Esta.dos do Rio de Janeiro, de São Paulo,
do Paraná e de Santa_ Catarina - um grande
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programa de proteção ambiental destinado a proteger a cobertura florestal remanescente da Mata
Atlântica (feições geomorfológicas e ecossistemas), notadamente os mananciais de aba~teci
mento de água para a mlcrorregi~o da Grande
VItória, cuja popu1ação, hoje esfimada em cerca
de 800 mil habitantes, deverá abrigar após a virada
do século uma população de cerca de seis milhõ_~s_-q_e_pessoa"s.-- --COrri este fegistro, sr. Presidente, desejo manifestar a n1.inha solidariedade e o meu apoio à
iniciativa di AgêriCia DPZ, urriá "das m:ais expres.slvas lideÍ"ariças do mercadO pUblicitário nacional,
heffi--Como à Imprensa e a tOdaS- as entidades
do País voltadas para a defesa do meio ambiente,
cujas-bandeiras de hà multo deveriam contar com
o mais decidido apoio dos órgãos públicos e da
opinião pública brasileira.
A devastação dos recursos naturais do território
brasileiro alcança atualmente os mais alarmantes
Ú1dices, tomando-se grave ameaça, inclusive ao
homem, seu predador implacável.
Ao assinalar meu total apoio à campanha SOS
.Mata Atlântica e minha solidariedade ao Governo dó Espírito SantO pela -ãdoÇao de suas diret:rjzes e prop6sit9s, n~o posso deixãr de manifestar
tam_bém um voto no sentido de que toda a _çlasse
política com representatividade ne~ Casa some
esforços para que o êxito desse programa ecológico possa ser efetivamerite alcançado.
Preservar o que ainda resta da Mata Atl_ântlca
-não mais que cinco por cento de suas norestas
originais - é tarefa q"ue transcénde o_s interesses
nacionais, posto que significa preservar um verdadeiro patrimônio da humanidade.
Era o que tinha a diZer, Si: Presidente. (Muito

bérrii)
OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, convocando uma sessão extraordinária
a·-realizaiRse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com
a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto ~e Resolução n9 194, de 1987_(apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer
n919, de_l987)_, que autoriza o GovernQ do Es~do
de Rondônia a contratar operação de crédito _no
valor de Cz$__78.021322,63 (setenta e o_ito milhões, vinte- um mil, trezentos e vinté e dois
cruzados e sessenta e três centavos).

e

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 195, de 1987, que retific_éLa Resolução_
n9 38, de 1987, que autoriza a Prefeit]Jra M~nicipal
de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor de Cz. $ 8512.QOQ,OO
(oito milhões, quinhentos e doze_ mil cruzados),
tendo
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

3
Votação, ern_tumo ún~co, do Projeto de Resolução n9 196, de 1987, que autoriza o GOverno· do
Estado do Amazonas a contratar operação de c ré-
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dito no valor corresporidente, em cruzados, a

465.000,00 Obrigações do Tesouro NadonaJOTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ·plenário.

ra!~-'-~ contratar operação de crédito no valor correspondente, em _cruzados, a 255.141,12 Obrigações do Tescuro Nadonal - OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
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Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 1.297,39 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

4

12

20

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 197, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aparecida d~ Goiân!a, Estado 4e
Goiás, a contratar operação de crédito no valor

Votação, em turno únfc_o, do Projeto de Resolução n~ 205, dé: 1987, que autoriza a Prefeitura
~~~icipal de Bento Oonçalves, Estado do Rio
Gr~':l~e do Sul, a contrau,r operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados. a 5.921,05
Ob_riga_çóes dp Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 213, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande
do Norte, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 4.903,67 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 206, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande _do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 1.282,33
ObJ;igações do Tesouro Nacion.al- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido ern plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 214, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de fndaiatuba, Estado de São Paulo,
a c:ontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 202.400,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

correspondente, em cruzados, a 60.000;00

Obri~

gações do Tesouro NacionaJ---:- OTti, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

5
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n"'- 198, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso

do Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 4.914,4 7 Obrigações do Tesouro Nacional-:_ OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL., proferido em plenário.

6

14

Votação, em turno único, do Projeto d.e Resolução n~ 199, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 ()brigações
do Tescuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 207, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 207.869,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

7
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n" 200, de 1987, que autOriza à Prefeitura
Munidpal de Poconé, Estado do Mato Grosso,
a contratar operação de crédito no Valor correspondente, em cruzados. a 2.393,07 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

15

8
Votação, em tumo único, do Projeto'de Resolução n~ 201, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pontal, Estado de São Pau1o, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 31.551,91 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

9
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n9 202, de 1987, que autoriza a Prefeítura
Municipal de Batata!s, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 3.183,16 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 203, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito no valor corresPondente, em cruzados, a 466AOO,OO Obrigações_ do T escuro Naçional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 204, de 1987, _que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge~

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 208, de 1987, que aütoriza a Prefeitura
Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no va\or correspondente, em cruzados, a 9.3.984,96 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

16
Votação, em tumo único, do Projeto de Resol~
ção n~? 209, de 1987, ·que autoriza a Prefeitura
Municipal de Caçador, Estado de Santa-catarina,
a contratar _operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.555,73 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenádo.

17
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n~ 210, de 1987, que autoriza a Prefeitura

.Municipal de Cajamar, Estado de São PauJo, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a l6.917,290brigações do
Tesouro Naclonãl :...__ OTN, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

18
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n9 211. de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.471,64 Obrigações do
Tesõuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL., proferido em plenário.

19
Votação, em tumo único, -:do Projeto de Resolução _n~_ 212, de 1987,__g1,1e autoriza a Prefeitura
Municipal de Coronel Macedo, Estado de São

21

22
Votaçáo, em turno único, do. Projeto de Resolução n9 215, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jtacoatiara, Estado do_ Amazonas,
a cOntratar operação de áêdito no -Valor correspondente, em cruzados, a 79.936,93 Obrigações
do Tescuro Nacional - OTN, tendo
~ARECER~AVORÁ~L, pr~ferido em plenário.

23
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 216, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de ltiquira, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédità no valor correspondente, em cruzados, a 32.123,55 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

24
Votação, em turno único, do Projeto de ResolUção n9 217, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jaciara, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspOndente, em cruza-:dos, a 79.997,18 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, prõferldo em PienárlO.

25
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçáo n~ 218, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor corresponQente, em CI'l!Zados, a 7.500,00 Obrigações do T eScuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

26
Votação, em turno único, do Projeto de ~esolu
ção n~ 219, de 1987, que autoriza a Prefeitu~a
Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do
S_yl, a __ç_ontta.tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.818,00 Obriga-ções do Tesouro Nacional- OTN,_ ten~o
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

27
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu':
ção n~ 220, de 1987, que autoriza a Prefeitura
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Municipal de Joaçaba, Estado de santa Catarifül,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em-cruzados, a 9.760,29 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

28
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-.
ção n" 221, de_ 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Lagarto, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspon-

dente, em cruzados, a 5.148,73 Obrigações do
Tesouro Nacional- ,OTN, tendo
__ __
PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário.
29

Estado da Paraíba a contratar operação de crédito
no valor_ correspond~te, em cruzados, a
48.974,87 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN, tendo

.

~

~

~

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
36
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçãó ~ 229, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Passo Fundo, Estado do Rio Grande
Qo Sul, a contratar operação de crédito no valor
cprrespondente, em cruzados, a 57.062,03 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
- \PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

I
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Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, Çt 552.55 Obrigaçõe_s do _Te_·
souro Nacional - OTN, tendo
·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

44
Votação, em tumo único, do Projeto de ResoluçãO- 01 237; de 1987, que autoriza a Pi-efeitlira
Municipal de Indiaroba, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no_ valor correspondente, en,:- CruZados, a 2.569,50 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

45

37
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 230, de 1987, que autoríza a Prefeitura
Municipal de Patos, Estado da Paraíba, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 6.053,19 Obrigações do Tescuro Nacional - OTN, tendo
P~CER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
38

Votação, em turno únic:o, do Projeto de Resolução no 238, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de -rrani Estado de San~ _Qta_rina, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em -c~dos, a 2.080---->--83 Obrigações do
Tesót.ii'O Nacional- OTN, tendo
PARE:"CER FAVORÁVEL proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 223_,_ de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Anaurilándia, Estado do do .Mato
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 7.05~,05_0brigações do Tesoyro Na_çional- OTN, tendo
PARECER FAVORAVE~ proferido em plenário.
31

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução rr>- 231, de _1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, a
contratar operação de cré_di_to no valor corresponde_nte_, ~m cruzados, a _10.556,03 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER.FAV~VEL, ~referido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Res9l_ução r,-,. 239, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Joaçaba, EStado de Santa Catarina,
a coritréi.tãr Operação de c"rédito nq valor correspondente, em cruzados, a 17.652,26 Obrigações
do Tesouro N.acionm~ OTt';, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido enl Plenário.

39

47

Votação, em turno único, do _Pr_ojeto çle Resql_ução n"' 224, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor çorrespondente, em cruzados, a 83.,3{58,_8~ Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Vota_s:ão, em turno único, do Projeto_de Resolução' n9··232, de ·1!181, que autoriza a Prefeitura
Mi.mtCIPal de Belo ·Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo_

Votação, e:m turno único, do Projeto de Resolução
n9 240, de 1987, que autorila a Pref~itura MUnicipal-de Manaus, Estado do Amazonas, a cont!ã:tar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 149513,92 Obrigações do TesQuro
Nacionql- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, -Proferido ,em Pienário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção n? 222, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado do Amazonas, a contratar operação de

crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 877.106,00 ObrigaçõeS do Tesouro Nacional
-OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenárto.
30

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário,

46

32

40

48

Votação, em turno llnk:º'---do Projeto de Resolução n' 225, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito_ no valo( correspondente, em _ÇI'l@,d,Qs, a 58.539.25 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN,_tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 233, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo HQrízonte, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito, no valor correspondente", em cruzados, a 466,400,00 Obrigações
do Tesouro Nacional-:-:- OIN, tendo
__ _
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 11"' 241, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Moema. Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor corres- pendente, em_cruzados, a 45,985,10 O_brigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL proferido em Plenário.

33

~- ~-- ~- ~--

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 226, de 1987, que a:utoríza a Prefeitura
Municipal de Pacatuba, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.1_80,88"-0brigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER F AVORÁ.VEL proferido em Plenário.

41

49

Votação, em turno único, do Projeto de Resql_u·
çã0 n~ _234, de 1987 ,' que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bragança ~a_ulista, Estado de São
Paulo, a coJ).tratar operação de crédito no valor
corr~spondente, em cruzados, a 53.•023,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
P~CER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

Votação, em turno único, 4c:l ~~oj~ de Re~olu·
ção n"' 242, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 36259,19 Obrigações-do TeScuro NaciQp_al ~ OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

34

42

50

Votação, em turno único, do Projeto _de Resol~-.
ção- n9 227, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado da Parafba a contré$-_tar operação de crédito .
no valor correspondente, em Cl;'.u~a_dos, a_
42.36_0,70 Obrigações do_ T ~souro Netclonal OTN,tendo
_
PARECER FAVORÁVEL proferido em Plenário.

Votação, eil"! t:umo único, do Projeto de Resolu- ..
ção_ n9, 235, de 198~, qU~- autoriz_a a Prefeitura -.Municipal de Cdstinápolis, Estado de Sergipe, a
contratar _operaç~o ~e crédito no valor correspon~
dente, em cruzados!_ <!J4_.03~,30 Obrigações do
Tesou_rp Nacional- OTN, tendo
·
PARf;;C~R-FAVORÁVEl, Proferido em Plenáfio.

Votação, em tu_rno _únif'o, :do Projeto dr;::_Resoluçãó n1 _243, _àe 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São João Evangelista, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
valor _corréspbnderlte, em cruzados, a 549,81
Obrigações_do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEl, Proferido em Plenário.

35

43

51

Votação, em tumo único, do_Projeto de_ Resolução nQ 228, de 1987, que autoriza o Governo do

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução ~-2:36, d~ f9B7:- que·auto.riza ·a Pref~itura

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução- n9 244, de 1987, quê autoriza a Prefeitura
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Municipal de S.!lo_João elo Piauí, Estado do Piauí, Municipal de VItória, Estado do Espírito Santo,
a contratar operação de crédito no valor corres~ __ a contratar operação de crédito no vaJor correspondente, em cruzados, a 29.292,00 ObrigaÇões pendente, em cruzados, a 37222,63 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tençl_o_ .
___
do Tesouro NacionaJ- OTN, tendo _

.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

~

Votação, em turno único, do P_!Ojeto de ResoluVotação, em turno único, do Projeto de Resoluç!o n~ 245, de 1987, que autoriza a Prefeitura ção n9 253, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, Municipal de_ Campina Grande, Estado da Parwba,
a contratar operação de crédito no valor corres- _a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 463.039,04 Obrigações __ pendente, em cruzados, a 461.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
_ ,
do Tésouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁ\IEÍ, proferido

ein Plenário.

53

PARECERl"AVORÁVEL, proferido em Plenário.
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Municipal de Piüma, EStado do Espírito Santo,

a contratar operação de crédito no valor cor~~
pendente, em cruzados. a 5.182.25 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

~

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluw
ção n9 261, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Murúcipal de Poá, Estado de São Paulo, a contratar operação de c;rédito no valor correspondente, ein cruzados, a 38.541,21 Obrigações do
Tesouro NacionaJ- OTN, tendo
. _.
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

69

Votação, em turno único, do Projeto de ResoJuVotação, em tumo único, do Projeto de Resolução n~ 246, de 1987, que autoriza a Prefeitura ção J1'1 254, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Paula. Estado de SãO Paulo, - Munk:ipal de Aquidauana, Estado do Mato Grosso
a contratar operação de crédito no Véllor corres- _- do Sul, a contratar operação de crédito no ·valor
pendente, em cruzados, a 465.039,04- Obrigações correspondente, em cruzados, a 7.133,60 Obrigado Tesouro Nacional- QrN, tendo
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo PARECER FAVORÁVEL-protertdo em Plenário.
PARECER FAVORÁVEL, proferido_em Plenário.

Votação,_em turno único, do Projeto de Resolução ~ 262, de 1987, -que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bragança Pauüsta, Estado de São
Paulo, a contra~r _operação de crédito no valor
COrrespondente, em cruzados, a 17.827,00 Obrigações do Tesouro J"!acionai.:_OTN, tendo
PARECER F~VORAVEL. proferido em Plenário.

54
62
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluVotação, em turno único, do Proj~to d_e Resolução n" 247, de 1987, que autoriza a Prefeitura_ ção n? 255,_ de 1987, que autoriza a Prefeitura
Munidpal de &drolândia, Estado do Mato Grosso Munic.ipal de Ara.caju, Estado de Sergipe, a condo Sul, a contratar operação de crédito no valor tratar operação de crédito no valor correspon-correspondente, em cruzados, a 13.000,00 9bri- dente, em cruzados, a 289.111,53 Obrigações do
g.ações do Tesouro Nacional- OTN, tendo-·
_ Tesouro Nacional- OTN, tendo

_Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 263, de 1987, que autoriza _a Prefeitura
Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, a
_ cõlitratar operação de crédito no vaJor correspondente, em cruzados, a 20.01 6;27 Obrigações do
TesOuro Nacional- OTN, tendo
__ _

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

55

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

63

70

PARECER FAVORÁVEL, proferidÓ em Plenário.

71

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluVotação, em turno único, do Projeto de Rçsolu~
ção n~ 248, de 1987, que autoriza a Prefeitura ção Jl9 256, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Munic:ipal de SoJânea, Estado da Paraíba, a con- Municipal de Aracruz, Estado do Espirita Santo,
tratar operação de crédito no valor correspon- -: a contratar operação de crédito no valor <_:9rres~
dente, em cruzados, a 15.090,52 Obrigaçõ_es do pendente, em Cruzados, a 26.921,13 Obrigações
Tesouro Nacional- OTN, tendo
do Tesouro Nadonal- OTN, tendo _
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
PARECER FAVORÁVEL, proferidÕ em Plenário.
56
64

_Votação 1 ~1!1 tu~9 único, ~o Projeto de Resolução n9 264, de 1987, que autoriza·a Prefeitura
Municipal de Chiapetta, Estado do Rio Grande
do Sul, a contratar operação de crédito n~ v~or
correspondente, em cruzados, a 8373,88 Obrigações do Tesouro Nadonal-- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 249, de 1987, que autoriza: a Prefeitura
Munic:ipal de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor corres..
pendente, em cruzados, a 52.881,82 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, c!9 Projeto de Resolução n~ 265, de 1987, que autoriza a Prefeitura.
Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerãis,
a contratar operação de crédito no va]_or corresporideilte, em cruzados, a ] 04.774,48 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n9 257, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Paranaíba, Estado do Mato Grosso
..do Sul, a contratar operação _de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 65240,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo __
PARECER F'MORÁVEL, proferido em Plenário.

57

65
Votação, em tumo llnicot_do Projeto de Resolu~
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 250, de 1987, que autoriza á Prefeitura ção n9 258, dé ·1~87, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Três LagOa~ EStado do Mato Grosso MuniciPal de Patos, Estado da Paraíba, a contratar
do Sul, a contratar operação de crédito no valor ___operação de crédito no valor correspondente, ~m
correspondente, em cruzados, a 108.058,81 Obrlcruzados, a 5.946,81 Obrigações do Tesouro Nagaçóes do Tesouro Nacional- OTN, tendo _
ciOnal- OTN, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

72

-73
Votação, em turno ôni~~,.do Projeto de R~solu
ção n~ 266, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Cristianápolis, Estado de Sergipe,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6.681,64 ObrigaçOes
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEC, Proferido em Plenário.

58

66

74

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n9 251, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vrtória, Estado do Espírito Santo,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1(). 725AO Obrigações
do T escuro Nacional- OTN, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 259, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Piraju, EStado de São Pa:ulo, a contratar .operação d~ crédito no vãlor correspqndente, em cruzados a 20203,00 Obrigações do
_
Tesouro Na~~~a!- ~OTN, tencj,_o_

Votação, em turno único, do Projete> de R~lu
ção n9 267,- de ]987, __ que_ autoliza a Prefeitura
Municipal de Cuité, Estado da Parruba, a contratar
9peração de cré_çtii:Q no valor correspÇJ_ndente, em
cruzados, a 66.000,00 Obrigações do Tesouro
NadOhal - OTN, tendo
PARECER FAVoRÁVEL; proferido em_ Plenário.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário.

59

67

75

Votação em turno único. do Projeto de Resolução n9 252, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Votação, em turno úritco, do Projeto de Resolução no 260, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Votação, em tumo único, do Projeto_de Resolução n9 -268, de 1987, que autoriza a Prefeitura
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Municipal de Duas Estradas, EStado r;la Paraíba,

M~nidpa] de São João_ Evangelista, Estad9 de
.Minas Cierais, _a _contratar operação de crédito no
valor correspondente, efn cruzados, a 1.681,05
Obriga~es do TesOW"O Nacional- OTN, tendo

a contratar operação de crédito no valor corres-

pondente, em cruzados, a 9.041,61 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEl, proferido em Plenãrio.
84

76
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 269, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Florianópolis, Estado de Santa Cata-
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Muplcipal de T eres6polis, Estado do Rio de ..)aneiro; a contratar operação de crédito no Y-ªfor coiTespendente, em cruzados, a 10.336,4) Obrig8ções
do Tesouro Nacionai-OTN, tendo
_

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pienário.

92

Votaç-ão, em turno único, do Projeto de ResoluVotação, em turno único, do Projeto de Resolu·
ção n9 277, de 1987; que autorizà ·a Preféitura
ção n9 285, de 1987, que autoriza a Prefe,tura
Munidpal de São João do Piau'í, Estado _dO Piauí, _Municipal de Tere Só polis, Estado do Rio de Janeia contratar operação_ de crédito no valor corres- ·' ro, a contratar operaç~o de crédjto oo vaJor ,c_orrespondente, em cruzados,- a 18.430,61 OOrigações
pondente, em_ ç_ruzados, {1 8.2_64,66 .Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
_do Tesouro Nac_ional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
PAREcER FAVORÁVEl, pfoferido em._Pienário.

rina, a contratar operação de crédito no valor cor-

respondente, em cruzados, a 57.403,30 Obriga-

ções do Tesouro N'a<;;iQn_~ :- QTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenãrio.

85
77
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 270, de 1987, que autoriza a Prefeitura ·ção n9 278, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, a --Municipal de São João do Piauí, Estado do Piauí,
ã contratar operação de crédito no val:or correscontratar operação de crédito no v~qr_ corresponpOndente, em cruzados, a 6.247,17 Obrigações
dente, em cruzados, a 13.576,22 Obrigações do
do Tesouro NacfonaJ- OTN, tendo
T escuro Nacional-:- OTN, tt:mdo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. - " -p_ARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
86

78

93
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução rt' 286, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Três Lagoas, Estado do Mato Grõsso
do Sul, a contratar operação de crédito no va1or
correspondente, em cruzados, a 2.902,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, pr~ferido_ ~Plenário.

94
_Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-Ção n 9 287, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipa] de {Ipanema, Estado do Rio Gr8nde
do Norte, a contratar operação de crédito no val_or
correspondente, em cruzados, a 19.762,63 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido ;m Plenário.

Votação, em turno ú_nts;:Q,_ 4o.~oj~to de Resolu·
ção n 9 271, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas _Si_erais,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 160.195,50-0brigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de R.esolu- Çãó n9 279, de 1987, que autoriza a Pr.efeltura
Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de
santa Catarina, ~ contratar operação -de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 7.690,00
Obrigações do Tesoul'b Nacional- OTN, tendo

79

87

95

_Yota_ção, em turno .único, do Proj~to-d~ RE::solu_ção, n~ 280, de 1'9B?; que- autoriza a Prefettura
Municipal de São Paulo, Estado de São Paujo,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 377.576,75 Obrigações
do Tesouro Nacional.- OTN,. tendo

Votação, em turno único, do Projeto <:fe Resolução n 9 288, de 1987~ que autoriza a_ Prefeitura
Municipa1 de Oberaba, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de çrédito no valor_ correspondente, em cruzaclos, a 14.576,93 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu·
ção n' 272, de 1987, 'que autoriza o Governo çio
Estado do Mato Grosso dó Sti] a Coli.tratar opera·
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.018,85 Obrigações do T escuro Nacio-

nal- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVE;L, proferido em Plenário.

·PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
.

. PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
88

96

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu·
ção n9 273, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Nova Aurora, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,_.,_ 12.421,05 Obrigações do
Tescuro Nacional- QJ!i_,_~o

. yotação, ~m turno único, do Projeto de ResoluÇáp n9 281,__ g:e 1987, que autoriza a Prefeitura
~t,~nlcipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Qrossá do Sul, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 4.600,00
ObrlQãÇões do Tesouro Naciona1- OTN, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 289, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo,
o contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.879,36 Obrigações
do Tesouro Na.cíona(- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenãrlo.
89

PARECER FAVORÁVEL, proferido em PÍenário.
97

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n"' 274, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Sananduva, Estado do Rio Grande
do Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 5.244,36 Obrigações elo Tesouro Nac:ional- QTN, tendo
.,PAREctR FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução -w-282, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rto Brilhante, Estado do Mato Cirosso do Sul, a contratar operação de créd-ito no
valor correspondente, em Cruzados, a 6.203,01
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 290, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Amambaí, Estado do Mato Grosso
do Sul, a COntratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 13.338,69 Obrigações do Tesouro Na_cional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

80

81

82

90

98

Votação, em turno único, elo Projeto de Resolução n 9 275, de 1987, que autoriza a Prefeit~Jra
Municipal de santa Helena, Estado do Maranhão,
a contratar operação de crédito no vaJor correspondente, em cruzados, a 29.382,72 Obrigações
do T escuro Nacional - OTN, t~ndo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de R,esolução n~ 283, de 1987, ·que autoriza a Prefeitura
Municipal de Teres6Polis, Estado do Rio de Janei-ro, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 129.702,94 Obrigações
do T escuro Nacional- OTN, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 291, de 1987, que _autoriza a Prefeitura
Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahiã, a
contratar operação de Crédito no valor corresponderlte, em ci'\Jlados, a 200.067_,92 Obrigaçõe_s do
Tesouro Naciomil- _OTN, tendo

--PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

83

91

--99

Votação, em turno único, elo Projeto de Resolução n 9 276, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 284, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu. -Ção n"' 292, de 1987, que autoriza a Prefeitura
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Municipal de Porto Seguro, Estado da 6ahia, a
contratar operação de crédito no val~r.c~rrespon

dente, em cruzados, a 45.848,9_Q_ Obrigações do
Tesõüró Nacional- OTN~ tendo

que dâ nova redaçã_o à lista de. serviços a _que
se _refere~ o art. a~ do DecretowLet n9 406, d~ _31
de dez.eiTibrO de 1968, e dá outras providências.
---(Dependendo de parecer.)

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

100
Votação, em tumo_úp.ico, do P~Jet?_d~ Resolução n~ 293, de 1987,- Que autorilé!. a Prefe~b.J.ra
Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahta, a
contratar operação de crédito no val_or correspondente, em cruzados, a 74.083,00 ObtiSações do
TesOUro Nadonal- OTN, tendo

PARECER FAVORÁ\"EL; Proferido em Plenário.
101
Votação, em turno único, do Requerimento rt'

240; de 1987, de autoria do Senador 1tamar Fre.nco_,_salicttando, nos termos regimentais, informações ao Poder Executivo, a respeito do cumprimento do Decreto Legislativo n" 3, de 1985.

102
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n~216, de 1985 (n92.929/83, na Casa
de origem), que altera a redaçào de Lei n9 6251,
de 8 de outubro de I 975, que "institui normas
gerais sobre desportos". (Dependendo da votação
do Requerimento n" 179, de 1987, de adiamento
da discussão.)

103

106
Disc:ussão em primeiro turno, do Projeto de
Lei doSenadon 9 14,de 1986, de autoria do Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos da
Lei"IT' 5:108, de 2i de setembro de 1966, que
institui' o Código Nacional de Trânsito. (Dependendo de parecer.)
·
107

--o--'

DiSc-ussão, em primeiro tlliTIO, do projeto de
Lei do Senado n9 37,de 1987, deautona do Senador Nelson Carneiro, que determina a instalação
de equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso urbano. (Dependendo de pare-

Cer.)
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Iução no 43, de 1983,_que autC?rizou a Prefeitura
Municipal de Caarapó, Estado do Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de crédito n~ yalor
de Cz$ 40.600."000,00 (cjuafenla-iililhões e seiS·
centos mil cruzados). (Dependendo de parecer.)

112
Oficio n•S/48, de 1987 (n' 277187, na origem),
reJa_tivo à proposta para que seja retificada a Resolução n~ 67, de 1987, que autorizou a Prefeitura
Municipal de Dois VIZinhos. Estado do Paraná,
a contratar operaç_ão de crédito no valor de Cz:$
3. 721.576,00 (tiês milh~, _setecentos e vinte e
um mil, "quinhentos e setenta e seis cruzados.)
(Dependendo de parecer.)

113
Ofício riq S/49, de 1987. relativo à proposta para
que seja retificada a Resolução n"' 334, de 1986,
que autorizou a Prefeitura Municipal de Jacobina,
Estado da Bahia, a contratar operação de ctédito
novalordeCz$10.16L944,80(dezmilhões, cento e sessenta e_ um mil, novecentos- e quarenta
e quatro cruzados e oitenta centavos). (Depe~
dendo de parecer.)

108
Mensagem n9 328, de 1987 (n~ 504/87, nà- origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzado_s, a
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cam_eiro)- Es431.150,00 ObriQações do Tesouro Naclonai- --tá-encerrada a sessão.
OTN. (Depe_ndep.do de vota_ção do Requerimento
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 1.5 mjn9 269-, de 1987, de adiamento.)

109

nutos)

Mensagem no 501, de 1986 (no 709/86, n'a orill'ISTIT(I'J'O DE PREVIDeNCIA
Discussão, em turno único, do Projeto de L.ei
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
DOS CONGRESSISTAS
da Câmara n9 37, de 1987 (n~ 184187, na casa
a Prefeitura Municipal de São Lui.z Gon~aga,
PARECER DO CONSELHO
de origem), de iniciativa do Senhor· Presidente
Estado do Rio Clrãnde do Sul, a contratar operaDEllBERATIVO
.
da República, que regulamenta a transferência - çáo de crédito no valor Correspondente, em- ·cruw
O ConselhO- Deliberativo do Instituto de Previde recursos do Imposto Sobre TranspOrtes- -·zados, a 50rOOO,OO.Obrigações do Tesouro ·Nadênda dos Corig'ressistas, nos termos da compe·
1ST, e dá outras providências. (Dependendo de _Sional- OTN. (Dependendo de parecer.)
tência estabelecida pelo art. 12, item "III" da Lei
parecer.)
n9 7.087-dê-29.de dezembro de 1982, tendo pro-110
104
cedido ao exame do Balancete Patrimonial e do
Oficio no S/46, de 1987-(0 ~131187, na origem),
Demonstrativo das Ré<:eitas e Despesas referenw
Discussão, em turno úttico, do Projeto de Lei
relativo à proposta para que seja retificada a Resotes ao período de 19-l a 31 10-87 e do Demonsda Câmara n9 45, de 1987- Complementar (n 9
lução n91Q9, de 1987, que autorizou a Prefeitura
9187- Complementar, na Casa de Origem), que Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do trativo das Rec_eitas e Despesas do mês de outuw
bro/87, é de parf'!ár que os mesmos se enconaltera dispositivos da Lei Complementar n" 48,
Sul, a contratar operação de crédito no valor de
tram corretos e.emboa ordem, satisfazendo assim
de 1O de dezembro de 1984.
c:z_$ 7.443,152.00 (sete milhões, quatrocentos e - as exigências legais.
quarenta e três mil, cento e cin:qüenta e dois cruzaBrasília - DF, 12 de novembro de 1987. 105
dos). (Dependendo de parecer.)
Deputada Anna Maria Rattes, Conselhe_ira Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Sra. Lea Fonseca SOva, Conselheira- Sr. Ma·
111
da Câmara n" 46, de 1987 -Complementar (n9
noeJ José de Souza, Conselheiro- Deputado
Oficio n~S/47, de 1987 (n~ 166/87, na origem),
12/87 - Complementar, na
de origem),
Luiz Marques, Conselheiro- Dr. Antonio Ge·
relativo à proposta para que seja retificada a Resode iniciativa do Senhor Presidente da República,
raldo Guedes, Conselheiro.
w

casa
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CONSEUIO DE SUPERVISÃO
DOPRODASEN
Ata da 79' reunião

Aos sels dias do mês de novembro de mil nove-centos e oitenta e _sete, às dezoito horas, na sala
de reuniões da Primeira-Se<:retaria dO Senado Federal, reúne-se o_ Conselho de Supervisão do Prodasen, sob a Presidência do ExJn9 Sr. Senador
Jutahy Magalhães. Presentes à reunião os Senhores Conselheiros Dr. José Passos Pôrto, Vice-Presidente deste Colegiada, Dr. Eduardo_Jorge Caldas Pereira, Dr. Edgard Uncoln de Proença Rosa
e Dr. Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor-Executívo
do Prodasen. Comparece, também, a convite do
Senhor Presidente, o Dr. Sinval Senra Martins Jú~
nior, Assessor-Chefe da Assessoria da DiretoriaExecutiva do Prodasen. IniCialmente, o Senhor
Presidente coloca em apreciação a Ata da reunião
anterior, dispensando a leitura da mesma por ter
sido distribUÍda, com antecedência, aos Senhores
Conselheiros. Estes a aprovam por unanimidade.
O segundo item, processo PD 0559/87-3, diz res~
peito a Prestação de Contas do Prodasen e do
Fundasen relativa ao primeiro trimestre de 1987.
O Senhor Presidente designa o Conselheiro
Eduardo Jorge Caldas Pereira para emitir parecer
sobre a matéria. Prosseguindo, é colocado em
apreciação q terceiro .item, processo
PD-0618/87-0, que trata sobre a Prestação de
Contas do Prodasen e do Fundasen relativa ao
segundo trimestre de 1987. O Senhor Presidente

designa o Conselheiro Edgard üncoln de Proença
Rosa para emitir parecer sobre esta matéria. O
quarto item, processo PD-0170/87~9, versa sobre
a celebração de Convênio entre o Prodasen e
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
do Sul. É atribuída ao Conselheiro Eduardo Jorge
Caldas Pereira a emissão de parecer referente à
matéria em questão. Em seguida, é colocado em
apreciaç-ão o quinto item, correspondência crDEX/SEN-403/87, relativo a Proposta para fixação
do índice de produtividade a ser utilizado no paga~
menta do Prêmio de Produtividade aos servidores
do Prodasen. O Senhor Presidente designa o Conselheiro José Passos Pôrto para emitir pare<:er
sobre a matéria. O item seguinte, correspondência Cf-DEX/SEN-388/87, refere-se a indicação
do servidor Antônio José Brochado da Costa para
ocupar a Função em Comissão de Chefe do Ser~
viço de Manutenção (SMT) do Prodasen. Após
os esclarecimentos prestados pelo Senhor DiretorMExecutivo, o assunto é aprovado pela unanimidade dos Senhores Conselheiros. Passa-se à apreM
ciação do sétimo item, processo PD-0262/82-0,
relativo a débito da Anacon - Administradora
Nacional de Consbuções _e Comercial S/A para
com o Prodasen e a conseqüente responsabilidade civil da referida Empresa. o-Senhor Presidente designa o Conselheiro Edgard üncoln de
Proença Rosa para analisar o assunto e emitir
parecer sobre o mesmo. O oitavo item, processo
PD-0625/87-1, diz respeito a Readaptação fundo-

nal do seiVidor José Wellington de Oliveira Rego
para o Emprego de Operador da Rede de Teleprocessamento. A palavra é concedida ao relator da
matéria, Conselheiro José Passos Pôrto, que lê
O seu pare<:er, m3nifestando-se favorável à rea·
daptaç.ão do servidór, pela criação do emprego
transitório proposto pelo Diretor-Executivo. Os
Senhores ConselheirOs analisam o assunto e
aprovam por unanimidade o pareçer do relator.
Dando prosseguimento, é coJocado em aprecíaw
ção o assunto referente à Remuneração dos servidores do Prodasen (CT-DEX/SEN-410/87). O Senhor Presidente concede a palavra ao Diretor-Executivo para que faça a explanação sobre o aso aos Senhores presentes. Após amplo debate,
o Conselho aprova, por unanimidade, a proposta
daquele titular, consubstanciada no Ato no 003/87
que regulamenta a matéria. Nada mais havendo
a tratar o Sen}:lor Presidentl;l encerra a reunião.
E. para constar, eu, Ana Maria Medo Marengo,
Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros
do Conselho.
Brasília, 6 de novembro de 1987.- Senador
Jutahy Magalhães, Presidente do Conselho de
Supervisao do Prodasen -José Passos Pôrto,
Vice~Presidente - Eduardo Jorge Caldas Pereira, Conselheiro- Edgard Unooln de Proença Rosa, Conselheiro- Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor-Executivo do Prodasen.
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DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 85• SESSÁO, EM 26 DE
NOVEMBRO DE 1987
1.1-ABERTURA

12-EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presf.
dente ds Repúbllca
Encamínhtrndo à revi58o do Seruu/o aiJt6~
gmlbs dos seguintes projetes:
--Projeto de Lei do Senado n~' 46/87~DF,
que altera a 1egis]aç00 da Taxa de Limpeza

Pública. instituída pela Lei n' 6.945, de 14 de
setembro de 1981.

tares até o limite de ez$ 105.000.000.000,00
(cento e cinco bilhões de cruzados), e dá ou-

tras providências.

1.2.3 -Leitura de proJeto.
-Projeto de Lei do Senado n"' 49/87, do
Senador Jamil Haddad, que dispõe sobre o
cálculo de custos em processos trabaJhlstas
e- dá outras providências.
1.2.4 -Comunicação
-Do Senador Itamar Franc-o, de que se
ausentará do País.

providências.

1.2.5- Comunlcações'ds Preslcl&tda
-Recebimento das Mensagens nÇI$ 397: a
401187 (n" 582 a 586/87, na origem), pelas
quais o Senhor Presidente da República soliw
cita autorização para que as Prefeituras Muni-

-Projeto de Lei do Senado n~' 48/87-DF,
que introduz alterações no Código Tributário
do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei

cfpaisde Campina Grande {PB) e Praia Grande
{SC)
Governos dos Estados -do Mato
GrõsSÇ> do Sul e de Minas Gerais possam con-

-Projeto de Lei do Senado

n~>

47/87-DF,
que introduz alterações no Código Tributário
do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei
~ 82, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras

n<~82,

de 26 de dezembro de 1966, e dá outras

providências.
1.2.2 - Olido do Sr. Primelro-Secret6·
rio ds Cllmara dos Deputados
Encaminhando à revfsfío do S~do autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n~" 47/87 (n9

e-:os-

tratar operações de crédito pata os fins que
especificam.
- Re(:ebimento das (Ytensagens nÇI$ 402 a
409/87 (n~ 588 a 595/87, na origem), pelas
quais o Senhor Presidente da República solicita autorização para que os Oover:nos dos
Estados do Paraná, Mato Grosso, Rio Grande

do Sul e Santa Catarina e as PrefeitUras Muni-

264/87, na Casa de origem), de iniciativa do

cipais de Ceará-Mirim (RN) e Ponta Porã (MS)

Senhor Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a abrir créditos suplemen-

possam contratar operações de crédito para
os fins que especificam.

-Recebimento· de documentos corriplementares ao Oficio n~ S/42/87, do Prefeito Municipal de Rio Branco (AC).
1.2.6- Discursos do Expecllente
SENADOR RaY BACELAR - Retaliações
do Governo Federal contra o Estado da Bahia.
SENADOR ffAMAR FRANCO- Reintegração de demitidos da Rede Ferroviária Federal.
SENADOR JOSÉ FOG49\- Andamento
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.

1.3 -ORDEM DO DIA

_:Projeto de ResÓlução n9 194, de 1987
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de1seu Parecer n~ 19, de 1987),
que autoriza o Governo do Estado de Rondônia a c_c;mtratar operação de crédito
valor
.de Cz$ 7&021.322,63 (setenta e oito milhões,
vinte e um rrúl, trezentos e vinte e dois cruzados
e sessenta e três centavos).Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n? 195, de 1987,
que retifica a Resolução n"' 38, de 1987, que
autorizou a Prefeitura Municipal de Campo
Maurão, Estado do Paraná, a centrar operação
de crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito
milhões, quinhentos e doze mil cruzados),Vo~çã.o adiada por falta de quorum.
-ProJeto de Resolução n~ 196, de 1987,
que autoriza o governo do Estado do Amazo..
nas a contratar operação de crédito ilo valor
correspondente, em cruzados, a 465.000,00
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Di reta r Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}.Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resoluçã_o n9 197, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, a contratar
operação de crédito. no. valor correspondente,
em cruzados, a 60.000;00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).Vobtção adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução no? 198; de 198.71
que autoriza a Prefeitura Munkipal de Arai Moreira, Estado do .Mato GiosSo do Sul, a <::entratar operação de créditO no valor correspondente, em cruzados, a 4.914,47 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN).Votação adiada
por falta de quorum.
_
-Projeto de Resolução no 199, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé,
Estado do Mato Grosso, ã contratar operação
de crédito no valor cOrreSpondente.em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}.Votac;áo adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 200, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Mtmicipal de Poconé,
Estado do Ma.to Grosso, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2393,07 Obrig"aÇões ·do Tesouro Nacional (OTN}.Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução no 201, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Pontal, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 31.551,91 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN).Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução Jf. 202, de 1987,
que_autoriza a.t>.t.ef!:!itu.Iª--f!t.Y.nicipal de.Batatais,
Estado de São .P~ulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.183,16 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}.Votação adiada por faJta de
quorum.
-Projeto de Re.solução 203, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédjto n..o Y.alor correspondente, em
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesou·
rO Nacional (OTN}.Votação adiada por faha
de quorum.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS

Semestral .... ., ... : ......................................•. <;.$ 264,00
Despesa d pastagem .................................... Çz$ 66,00
(Via Terrestre)
'
330,00

TOTAL

Exemplar Avulso ................ ~ ....................

Cz$

2,00

Tiragem: 2.200 exemplares.

_- PIQjeto de Resolução n9 .204, qe ~ Q8,7,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte, Estado de Min_as Gerais, a co_ritratar.
operação de crédito no \!'alar corresponde':lte,
em Cruzados, a 255.141,12 ObrigaçÇes d~ !,:-

souro Nacional (OTN).Votação adia~ por

falta de quorurL
-Projeto de Resolução no 205, qe 19.87,
que autoriza a Prefeitura Munidpal de Bento
Gonçalves, ~ado do _Riq G~ande do S.ul, a
contratar. operação de crédito .nP valor çqrrespondente, em cruzados,. a p.921 ,05 Obri!;!ações do Tesouro. f'iacjonai (O~~}.Votaçao
adiada por falta de quorum. .
.
,
-Projeto de Re~olução n" 206, de 1_987,
que a,utorjJa. a PrefeitJJra_~unicipal_de B_eJ;lto
Gonçalves, Estado do Rjo_ Grap~~ ~o _Sul, a
contratar_ operação de crédito no valor correspondente, .em_ cruzados•. a 1282,33 Ob~i~a. ções ~o "I:esoqro l')"a~i.o~~ _(O:r_ti),Yotaçao
adiada por falta de quorum.
- Proje_tQ ç\~ R~~ll.lçãç n~ 2q7, _de _19S7,
que a_utoriz;a fi .Prefeit.ur~ _Municipal_ de Bragança Pauli&ta, .Estaflo de_ São P_aulo, a ~n- _tratar ·operação__de crédito no valor ~rrespon
dente, em cruzado_s, a 207 .8Q9,00 Obr!_gações
do Tesouro Naciçna! (qTN).V'O~çit.o ~Cilada
por faJta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 208, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 93.984,96 Obrigações do T escuro Naclonai (OTN}. Votação adiada por falta de
quorum.

~Projeto" de Resolução no· 211, de 1987,
qUe autOiiia·a· Prefeitura Müoidpal de Campo
Maior, Estado do Piauí, a contratar operação
de <:rédito no valOr correspondente, em cruzados, a DA 71,64 'ObrigaçõeS. do Tesouro Nadona! (OTN). Votação adiada por falta de

quorum.

--:Projefo de ResOlUção il9 212, de 1987,

qUe autoriza a Pr~féitui"a Municipal de Coronel

Macedo, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
. cruzados, a 1.297,39-0brigações do Tesouro
· . Nacional (OTN). Votação adiada por falta
·dequorum,
·
_ _
_
- -ProjetO de Resolução no·2t3, de 1987,
-que autoriza a Prefe_itura Municipal de Felipe
· , Guerra, Estado do Rio Grande _do. Norte, a
contr<itar operaÇãO de créditO no valor correspondente, em cruzados, a 4.903,67 Obriga-.
'Ções do Tesouro· Nacion~ (OTN). Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 214, de 19~7,
~e autoriza a Prefeitura Municipal de lnda!atuba, Estado de São P.aulo.. é?---_ççmb:a.ta.r opera·
ção de crédito no valor _correspondente, em
cruzados, a 202.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 215, de 1987,
_que autoriza a Prefeitura Municipal de ltacoatiara, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no valor cor~espondente, em
- cruzados, a 79.936,93 Obrigações ào T.esouro
. Nacional (OTN). Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução no 216, de 1987,
--Projeto de Resolução n° __;;!09, d~ 1987,
qUe ãUtoriza a PrE;!feitura Municipal de ltiqui~a,
que autoriza a Prefeitura Municipal de CaçaEstado do Mato Grosso, a contratar operaçao
dor, Estado de Santa Catarina, a contr~tar ope- ·
de c:rédito rio Valor CorfeSPOhdente, em cruzaração de crédito no valor correspondente, em
dos, a 32.1?3,~5 Obrigações 49 _T escuro Nacruzados, a 5.555,73 Obrigações do Tesowo
cional (OTN}. Votação adiada por falta de
Nacional (OTN}. Votação adiada por falta
quorum.
de quorum.
-Projeto de Resolução 11" 217, de 1987,
..,....Projeta de Resolução no 210, de 1987,
-- que autoriza a Prefeitura Munidpal de Cajaque autoriza a Prefeitura Municipa1 de ~acia~a,
mar, Estado de São Pau1o, a contratar operaEstado do Mato Grosso, a contratar operaçao
_ de c:réditO.no valor correspondente, em cruza·
Ção ·de crédito no valor correspondente, em
dos, a 79.997,18 Obrigações do Tesouro Na~
-cn.:u:ado_s,, a 16.917,29 Obrigações do Tesouro
cional (OTN}. Vo_taçáo adiada por falta de
Nâc!0!1ar (OTN). Votação adiada por falta
quorum.
de quorum.

Novembro de 1987

-Projeto de Resolução n9 218, de 1987
que_ autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim:
Estã:io do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 7.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação ......._ por
falta de quonun.
-Projeto de Resolução n" 219, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 16.818,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votaçio adiHa por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n 9 220, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipa1 de Joaçaba, Estado de Santa Catariria~ a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 9.760,29 Obrigações do Tesouro·
Nacional (OTN). Votação adiada por falta
dequpnun.
-Projeto de Resolução n 9 221, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipa1 de Lagarto,
Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 5.148,73 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). Votação adiHa por falta de quorum.
-Projeto de Resolução fi9 222, de 1987,
que autoriza o Governo do Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 877.106,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiHa por falta de quorum.
-Projeto de Resolução fi9 223, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilãnclia, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.057,05 Obrigações
dq Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n 9 224, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju,
Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 83368,83 Obrigações do Tesouro NacionaJ
(OTN). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução fi9 225, de 1987;
que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju,
Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito fio valor correspondente, em cruzados
a 58.539,25 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n' 226, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Pacatuba, Estado de Sergipe, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.180,88 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votaçiio adiada por falta de
quorum.

-Projeto de Resolução n" 227, de 1987,
que autoriza o Governo do Estado da Parwba
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 42.360,70 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de. Resolução n" 228, de 1987,
que autoriza o Governo do Estado da Paraíba
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a contratar operação de crêdito no vàlor correspondente, em cruzados, a 48.974,87 Obri-
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ção de créditO no valor correspondente, em
cruzados, a 2.080,83 Obrigações do Tesouro
gações do Tesouro Nadonal (OTN). Votação
Naciona1 (OTN). Votação adiada por falta
adlada por falta de quorum.
de quorum.
__ _
-Projeto-de Resolução n'1 229, de 1987,
-Projeto
de
Resolução
n9 239, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Passo
que autoriza a Prefeitura Municipal de Joaça~
Fundo, Estado dO Rio Grande do Sul, a conba, Estado de Santa Catarina, a contratar opetratar operação de crédito no valor corresponração de crédito no valor correspondente, em dente, em cruzados, a 57.062,03 Obrigações
cruzados_a 17~652.26 Obrigações do Tesouro
do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
Nacional (OTN). Votação adiada poi falta
_por falta de quorum.
de quorum.
~-Projeto de Resolução n' 230, de 1987,
-Projeto de Resolução n9 240, dé 1987, _
que autoriza a Prefeitura Municipal de Patos,
que autoriza a Prefeitura Municipa1 de Manaus,
Estado da Paraíba, a contratar operação de
Estado do Amazonas, a contratar operação
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 6.053,19 Obrigações do Tesouro Nacional , , .d~ crédito no valor correspondente, em cruza(OTN). Votação adiada por falta de quorum.
dos, a 149.513,92 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de
-Projeto de Resolução n• 231, de 1987,
quorum.
que autoriza a Prefeitura Municipal de Batatais,
Estado de São Paulo, a contratar operação
· -Projeto de Resolução J19 241, de 1987,
de crêdito no valor correspondente, em cruzaque autoriza a Prefeitura Municij>al de Moema,
dos, a 10556,03 Ob-rigaÇões_ do Tesouro NaEstado de Minas_ GeraiS, a ·contratar operação
cional (OTN). Votação adiada por falta de
de crédito no valor correspondente, em cruzaquonJm.
dos, a 45.985,10 _Obrigações do Tesouro Na-Projeto de Resolução n~ 232, de 1987,
cional (OTN). Votação adiada por falta de
que autoriza;rPrefeitura Municipal de Belo
·quorum.
Horizonte, EStado de Minas Gerais, a contratar
-Projeto de Resolução n' 242, de 1987,
operação de crédito no valor correspondente,
-que autoriza a Prefeitura Muncipal de Mossoró,
em cruzados. a 466,400,00 Obrigações do
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
operação de crédito no valor correspondente,
por falta de qu011.1m.
.em cruzados, 36.259,19 Obrfgações doTe-Piojeto de Resolu~o n• 233, de 1987,
scuro Nacional (OTN). Votação adiada por
que autoriza a Piefeitúra ·Munidpal de Belo
falta de quorum.
Horizonte, Estado de Minas Gérais, a Contratar
-Projeto de Resolução n9 243, de 1987,
operaç_ão de ciédito, no valor correspondente,
~ que autoriza a ~ref~itura Municipal de São
em cruzados, a 466.400,00 · Obrigações do
João Evangelista, Estado de Minas Gerais, a
Tésdutó Nacional (OTN). Votação adiada
contratar operação de crédito no valor correspor falta de quonun.
pondente, em cruzados, a 549,81 Obrigações
-Projeto de Resolução n' 234, de 1987,
do Tesouro Naciona1 (OTN}. Votação adiada
que autoriza a Prefeitura Municipal de Brapor falta de quorum.
gança Paulista Estado São Paulo, a contratar
-Projeto ·de Resolução n~ 244, de 1987,
operação de crédito no Válor correspondente,
'qUe autoriza a Prefeitura Municipal de São
em cruzaâos, a 53.023,00 Obrigações do TeJoão do Piauí, Estado do Piauí, a contratar
souro Nacional (OTN). Votação adiada por
operação de crédito no valor correspondente,
-falta de quorum.
·em cruzados, a 29292,00_0brigações do Te· ..:.....:Projeto de Resolução n9 235, de 1987,
'souro Nacional (OTN). Votação adiada por
que autoriza a Prefeitura Municipal de Cristináfalta de quorum.
polis, Estado de Sergipe, a contratar operação
-Projeto de Resolução n9 245, de 1987,
de crédito no valor correspondente em cruzaque autoriza a Prefeitura Municipal de São Paudos, a 14.035,30 Obrigações do Tesouro Nalo, Estado de São Paulo, a contratar operação
cional (OTN). Votação adiada por falta de
de crédito no valor correspondente, em cruzaquorum.
dos, a 463.039,04 Obrigações do Tesouro Na-Projeto de Resolução n' 236, de 1987,
cional (OTN). Votação adiada por falta de
que autoriza a Prefeitura Municipal de Içara,
quorum.
Estado de Santa Catarina, a contratar opera- Projeto de Resolução nç 246, de 1987,
ção de crédito no vaJor correspondente, em
--que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paucruzados, a 552,55 Obrigações do Teso_uro
lo, Estado de São Paulo, a contratar operação
Nacional (OTN). Votação adiada por falta
de crédito no valor correspondente, em cruzade quorum.
dos, a 465.039,04 Obrigações do Tescuro Na-Projeto de Resolução n9 237, de 1987,
cional (OTN). Votação adiada por falta de
que alrtoriZa a Prefeitura Municipal de lndiaquorum.
roba, Estado de Sergipe, a contratar operação
-Projeto de Resolução n9 247, de 1987,
de crédito no valor correspondente, em cruzaque autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrodos, a 2.569,50 Obrigações do Tesouro Nalândia, Estado do Mato Grosso do Sul, a concional (OTN). Votação adiada por falta de
tratar operação de _crédito no valor corresponquonun.
dente, em cruzados, a_13~000,00 Obrigações
-Projeto de Resolução n~ 238, de 1987,
do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
que autoriza a Prefeitura Munidpa1 de Irani,
por falta de· quorum.
Estado de Santa Catarina, a contratar opera-

a
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.-Projeto de Resolução- n"' 248, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Solânea,
Estado da Paraíba, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 15.090,52 Obrigaçõe.s do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeta de Resolução n" 249, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Muni.cipal de T eresópolis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 52.8.81 ,82 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de ResoJuç:ão n" 250, de 1987,
que autoriza a Prefeitura_ Municipal de Três
Lagoas, Estado d_o Mato Grosso do St.il., a contratar operação de crédito no valor corre-spondente, em cruzados, a 108.058,81 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de ResoluçãO· n" 251, de 1987,
que autoriza a Prefeit:Ura Municipal de Vitória,
Estad(_l do Espírito Scirito, à cóntrataropera"ção
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.725.40 Obr1gaçôeis.do Tesouro_Nadonal (OTN), Votação adi,!\• por falta- de
quorum.
-Projeto de ResoluÇão· Jl9 252, de 1987,
que autoriza a Prefeiturã Municipal de Vitória,
Estado do Espírito Santo, a~Oiltratar operação
de ciédita_no valor correspondente, em cruzadoS, a 37:222,63 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de
quorum.
-ProJeto de Resolução no 253, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de
pina Grande, Estado da Paraíba, a contratar
operação de crédito no-valor correspondente,
em cruzados, a 461.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 254, de 1987,
que autoriza a contratar operação de Aquidauana, Estado do Mato Gi'osSo do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.133,60 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nQ 255, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju,
Estado ele Sergipe, a contratar operação de
crédíto no valor correspondente, em cruzados,
a 289."1 11,53 Obrigações do Tesouro Nacio-

cam-

nal (OTN). Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n" 256, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracruz,
Estado do Espírito Sãnto, a· cOntratar opeiã.Ção
de crédito no valor correspondente, em cruzados a 26.921,13 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n" 257, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaiba, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspon-

dente, em cruzados, a 65.240,00 Obrigações
do TesouroNacional (OTN). Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 258, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Patos,
Estado da Paraíba, a contratar operações de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 5.94~,81 Obrigações do Tesouro Nacional
{Ç)TN).V~tação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 2_59, de 1987,
que autoriza a Prefeitwa Municipal de Piraju,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20.203,00 Obrigações do T es_ouro Na~ional (OTN). Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n" 260, de 1987,
que autoriza a Pre[eitura Municipal de Piúma,
Es.tado do Espírito Santo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.182,25 Obrigações do Tescuro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de
QUorum.-~:-Projeto de Resolução n9 261, de 1987,
_gue autoriza a. Prefeitura Municipal de Poá,
Estado de SãO PaUlo, a contratar operação
d€:-_Crédít6 ií0..Yàl6r_c6rrespondente, em cruzados, a 38.541,21 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de

- quon.nrl.

"

-ProjetO de Resolução n~ 262, de 1987,
que autpriza a Prefeit!Jra Muryici(:>al de Bragança P~ulista, Estado de São Paulo, a Contrfl,tar operaçãO de_ Crédito nó valor correspondente, em cruzados, a 17.827,00 OóriQãções
do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n~ _263, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Maior, Estado _do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente., em _cruzados, a 20-016,27 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta _de
quorum.
- Piójeto de Resolução n~ 264, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Chiapeta, Estado do Rio Grande do Sul, a_contra4tr
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 8373,88 Obrigações do Tescuro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-.-Projeto de Res_olução n" 265, _de 1987,
que autoriza _a, Pre[eitura Municipal de Conta·gem, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 104.774,48 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta
de quorum.
---------=- Projeto de Resolução n<~ 266, de 19a7,
que autoriza a Prefeitur_a Munic:ipal de Cristinápolis, Estado de Sergipe, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6.681,64 Obrigações do TeSouro Nacional (OTN}. Votação adiada por falta de
quorum- Projeto de Resolução no 2õ7, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuité,
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Estado da Paraíba, a _contratar operação de
crédito no valor corresPondente, em cruzados,
a 66.000,00 ObiiQãçôeS do TesourO Nacional
(OTN). Votação adlad~ Por falta de quorum. - Projeto de Resolução n9 268, de 1987, -

que autoriza a Prefeitura MuniCiPal de Duas
Estradas, Estado da Paraíba, a contratar ope-

ração de crédito nO varar corfeSj)õnâEmte, em
cruzados, a 9.041,61 ObrigaÇões do Tesouro
·Nacional (OTN}. Votação adiada por falta

dequorum.

·

,.......,. Projeto de Resolução n9 269,-de.lm;i7,
que autoriza a Prefeitura MU.rlicipcil de Flórianópolis, Estado de Santa Catarina, a contratar

Operação de crédíto no valor correspondente,
em cruzados, _a 57.403,30 Obrigações de Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
_-Projeto de Resolução_no 270, de 1987,
.que autOriza a -Prefeitura MUnicipal de Içara,
Estado de Santa Cataril)a, a contratar operação de Crédito. no~ Valof "cOr'n!sjX:mdeilfe, em
cruzados, a 13.576,22 do Obrigações· do Te- _
souro Nadonal (OTNt Votação adiada por
__::JaJ.ta de. quorum.
---~_Projeto de Resolução nQ 271, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 160.195,50 Obrigações doTesou---ró Nacional (OTN). Votação adiada por falta
de quorum.
- Prqieto de Resolução no 272, de 1987,
qúe autoriza o Governo dó EStado_ do -Mato
Grosso do Sul a contratar operaÇão de crédito
nó valor correspondente, em- cruzados,_ a
466.018,85 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). Votação adiada por fã1ta de-qUOrUin.
- Projeto de Resolução n~ 273, de 1987,
--que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova
Aurora, Estado do Paraná, a contratar operaçtío de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 12.421,05 Obrigações dei Tesouro
Nacional (OTN}. Votação adiada por falta
-de quorum.
-Projeto de Resolução no 274, de 1987,
-que- autoriza a Prefeitura Municipal de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
- operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 5.244,36 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeta de Resolução no 275, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa
Helena, Estado do Maranhão, a contratar ope~
ração de crédíto no valor correspondente, em
cruzados, a 29.382,72 Obrigãções do Tesouro
Nacional (QW)._.Yotação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n" 276, de 1987,
que aUtoriza a Prefeitura Municipal de São
João Evangelista, Estado de Minas Gerais, a
contratar operação de crédito no valor corres~
pendente, em cruzados, a 1.681,05 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação
adiada por [alta de_ quorum.
--=- Projeto de Resoluçãõ- n~ 277, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São
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João do Piauí, Estado do Piauí, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 18.430,61 Obrigações do Te~
souro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
- Projetó de Resolução n? 278, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São
João do Piauí, Estado do Píauí, a contratar
operação de crédito no valor correspon-dente,
em cruzados, a 6.247,17 Obrigações do TeK
souro Nadonal (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 279, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a
contratar operação de crédito no valor correspendente, em cruzados, a 7 .690;00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 280, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 377.576,75 Ob__!:!gações do Tescuro Na~
cionaJ (OTN). Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 281, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, a..s_ontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nQ 282, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6203,01 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 283, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 129.702,940brigaçõesdoTesouro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 284, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 10336,41 Obrigações do Tescuro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 285, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de T eresópolis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a &264,66 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n? 286, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Três
Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, a cOntratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.902,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
por falta de quorum.
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-PrOjeto-de Resolução n~ 287, de 1987,
-que autoriza a Prefeitura Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Noite, a contratar operação de crédito no valor correspon-dente, em cruzados, a 19.762,63 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução no 288, Cle 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a contratar operação- de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 14.576,93 Obrigações dOTesouio
Nacional (OTN). Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n? 289, de 1987,
_ qUe âU.toõia a Prefeú.Ura Municipal de Vitória,
-ESfadOCio EsPirita Santo, contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.879,36 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de
quorum.
---Projeto de Resolução n? 290,-de 1987,
que autoriza a Prefeitura M_i.U'rtGipal de Amambaí, Estado_ do Mato Grosso-do Sul, a contratar
O_p_ei'açáo de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 13.338,69 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de_ Resolução rt' 291, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto
Se_guro, I;s~9o da Bah_ia, a contratar operação
de crédito rio valor correspondente, em cruzados, a 200.067,92 ObrigaÇões do Tescuro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n? 292, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto
Seguro,_Estado da Bali.ia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 45.848,90 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Votação adiada por falta de
quorum:-- Projeto de Resolução- n9 293, de 1987,
que autoriza a Prefeitur.a Municipal de Porto
Seguro, Estado da Bahia, a contratar operaçao
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 74.083,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}. Votação adiada por falta de
quorum.
-Requerimento n9 240, de 1987, de auto·
ria do Senador Itamar Frarkó, solicitando, nos
termos regimentais, informações ao Poder
Executivo, a respeito do Cumprimento do Dec_reto Legislativo n9 3, de 1985. Votação adia·
da por falta de quorum.

a

-Projeto de Lei da Câmara n9 216, de
1985 _(n9-2.929/83, na Casa de origem), que
altera a redação da lei n9 6.251, de 8 de outubro de 1975, que "institui normas gerais sobre
desportos". Votação adiada por falta de quorum para votação do Requerimento n 9179/87.
-=Mensagem J1° 3~8. ç!.e 1987 (n9 504/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizadã_a PrefeitUra Municipal de Natal, Es~
tado do Rio Çirande do Norte, a contratar oPeração de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a431.150,00 Obrigações do Teseu-
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ro Nacional (OTN). Votação adiada por falta
de quorum para votação do Requerimento

n• 269187.
-Projeto de Lei da Câma_rã n., 37, de 1987
(n9 184/87, na CaSa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que regu~

lamenta a transferência de recursos do Imposto Sobre Transportes -1ST,

edá 6utras provi-

dências. Discussão encerrada, após parecer
_proferido pelo Senador Affonso Camargo.
-Projeto de Lei da Câmara n., 45, de 1987
- Complementar (no 9/87.:._çomplementar,
na Casa de origem); que altera dispositivos
da Lei Complementar no 48, de 1O de dezembrO de f 984. DiScussãO enceiTada,- após parecer proferido pelo Senador Antônio Farias.

-Projeto de Lei da Câmara n9 46, cte 1987
- Complementar (no 12/87-Complemeiltã:r, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dá nova redação
à lista de serviços a que se refere o art. a~
çlo Decreto-Lei n 9 406, de 31 de dezembro
de 1968,-e âá OUtras providências. DISCussão
encerrad~ após parecer proferido pelo Senador João Castelo, tendo sido apresentadas
duas emendas.
-Projeto de Lei doSenadon9 14, de 1986,
de autoria do Senador Affonso Camargo, que
altera dispositivos da Lei n9 5.1 08, de 21 de
setembro de 1966, que institui o CódiQO Nacional de Trânsito. Discussão encerrada,
após parecer proferido pelo Senador Wilson
Martins.
-Projeto de Lei do Senado n9 37, de 1987,
de autoria do Se-nador Nelson Carneiro; que
determina a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso urbano. Discussão encerTada, após parecer
proferido pelo Senador João Calmon.
-Mensagem n9 501, de 1986 (n9 709/86,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São Luiz
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações
do Tesouro Nadonal (OTN). Discussão enceiTa-da, após parecer proferido pelo S.enador
Jos_é Fogaça, concluindo pela apresentação
do Projeto de Resolução n9 294/87.
-Oficio n• S/46, de 1987 (n• 131/87, na
origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n<? 109, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete
milhões, quatrocentos e quarenta e três mil,
cento e cinqüEmta e dois cruzados). Discussão encerrada, após parecer proferido pelo
Senador Wilson Martins. concluindo pela apresentação do Projeto de Resolução nQ 295/87.
· -Offdo n• S/47, de 1987 (n• 166/87, na
origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n? 43, de I 983, qUe autorizou a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 40.600.000,00
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(quarenta milhões e seiscentos mf] cruzados).
Discussão enceiTada, após parecer proferido pelo Senador"Rachid Saldanha Derzi, concluindo pela apresentação do Projeto de Reso-

lução n" 296187.

-Ofício n''---s/48, de 1987 (n9 277/87, na
origem), relativo à proposta para que seJa retificada a Resolução nn 67, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos,
Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 3.721.576,00 (i:rês milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos

e setenta e seis cruzados.) Discussão encerrada, apôs parecer proferido pelo Senador

Mansueto de Lavor, concluindo pela apresentação do Projeto de_ Reso]tJção n~ 297/87.
-Oficio n~ S/49, de_1987, relativo 'à proposta para que seja retificada a Resolução n"

_334. de 1986. que autorizou a Prefeitura Municipal deJacobina, Estado da Bahía, ã coiürátar
operação de crédito no valor de Cz$
10~161.944,80 (dez_ milhões, cento e sessenta
e urri mil, novecentos e quarenta e quatro cruZados e_ oitenta centavos.) Discussão encerrada, após parecer proferidO -pelo Senador
Jutahy Magalhães, concluindo pela apresen_tação de Projeto de Resolução n? 298/87.
-----1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia.
SENADOR M4RCO .M4C/EL-Turisrrio no
Nordeste.
SENADOR CARLOSDE'CARLJ-,0 Dia Na·
dona! de Ações de Graças.
SENADdR ALFREDO CAMPOS- O processo de transição democrática do Presidente
José Samey.

Novembro de 1987

Com~nlcação da Pre'slcJ~nçia
-COnvàCciçâô de Sessão_ eXt!<iordiri.ária a rea:.

· 1.3.2 -

liZar-sê amanhã, às ro· horas, COm Ordem do
Dia que designá.
1.4 -ENCERRAMENTO
2-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N•66, DE 1987- . . - - -- -

3 - ATO DO PRESIDENTE N• 233, DE
1987
4-PORTARJA DO SR.1•-SECRETÁRIO N' 30, DE 1987
S- ATAS DE COMISSÕES
6 - MESA DIRETORA
7 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE
PARTIDOS
8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSOES
PERMANENTES .

Ata da 85" Sessão, em 26 de novembro de 1987
1• Sessão "Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Jutahy Magalhães e João Castelo
ÀS 16 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos_ traSRS. SENADORES:
. balhos.
· O Sr. Primeiro-secretário procederá à leitura E.M.E.
N' 023/87 -GAB
_ _
_
__
Aluízio Bezerra- Leopoldo Perez- Carlos De' ·do Expediente.
Carli- Aureo Mello- Od_a_cir Soares-- Ronaldo
s.~~-~1ia, 2_Çl ~de novembro d~ 1987
-· _ _ _É lido o seguinte
Aragão - Olavo Pires -João Menezes - Almir
E.xcelentíss.imO Senhor Presidente da RepúbliGabriel-Jarbas Passarinbo_-João Casteloca:
Alexandre Costa - EdiSon Lobão -João Lobo
Tenho a honra de submeter à elevada consideEXPEDIENTE
-Chagas Rodrigues -:-Á1varo Pacheco-Virgílio
ração de Vossa Excelência anteprojeto de lei destiTávora- Gd Sabóia de Carva1ho- Mauro B_enenado a alterar o artigo 49 da Lei n9 6:945, de
vides -Carlos Alberto -José Agripino- Lavoi14 de setembro de 1981, para -eleger a Unidade
MENSAGENS
sier Maia - Marcondes_ Gadelha - Hamberto
Pãdrão do Distrito Federal, instituída pelo artigo
Lucena - Rqimundo Lira.~ Marco Madel - . ~ __ _
29 do Decreto-Lei n9 2.316, de 23 de dezembro
Antonio Farias- Mansueto de Lavor~ Guilherde 1986, como base de cálculo da Taxa de UmDo Senhor Presidente da Repúbllca, encame Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotonlo Vilepeza Pública do Distrito Federal.
núnhando
à
revisão
do
Senado
autógrafos
la Filho - Albano Franc_o - Francisco Rollem2. A substituição_ do Valor de Referênci_a,_ hoje
dos
seguintes
projetas:
berg - Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy
utilizado pela Unidade Padrão do Distrito Federal,
Magalhães :- Ruy Bacelar -José lgnácio Ferimplicará um aumento real da Taxa de 259,86%,
-MENSAGEM
reira- Gerson Camata -João Calmon -Jamil
- -considerando _o Valor de Referência vigente _em
Haddad- Nelson Carneiro_~- {@mar Franco........;
N• 394, de 1987
lc de janeiro de 1987, de Cz$ 277,89, e o valor
Alfredo Campos - Ronan Tito·- Severo Gomes
da Unidade Padrão que era de Q_$ 1.000,00, na
- Fernando Henrique Cardoso -Mário Covas
mesma data.
(N9 5'79/S"t,-na: origem)
-Mauro Borges -Iram Saraiva-lrapuan Costa
3. Mesmo assim, Senhor Presidente, a arreca- ·
Júnior- Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa ·.
dação da taxa corrigida na forma do anteprojeto
Excelentíssimos
Senhores
membros
do
Sena- Meira Filho - Rober_to C:ci.i:npos - Louremnão _chegará a fmanciar as _despesas de custeio
berg Nunes Rocha- Márcio Lacerda -Mendes - do Federal:
do Serviço de Limpeza Pública - SLU, que, a
Cana1e - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Mar- _ Nos te~os d~ 8rtigo 51, co,nlbin~do com o _preços de 1986, atingiu-Cz$125.392,77:4,00, sentins- Leite Chavés -Affonso Ca.margo -José artigo 42, Item V, da Constituição Federal, tenho
do 60% desta despesa voltada exdusivamente
Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro a honra de submeter à elevada deliberação de - para_a limpeza pública do Distrito Federal.
- Nelson Wedekin -José Paulo Biso! -:-José _~Vossas Ex.celências: acompanhado de exposição
4. A receita da Taxa de Limpeza Pública em
de motivos do Senhor Qovemador do_ Distrito FeFogaça.
1986 que foi de Cz$ 18.574.379,00, após colli. dera!, o anexo projeto de lei que "altera a legislagida em 259,86%, deverá se- elevar para Cz$
ção da Taxa de Limpeza Pública, instituída pela
66.841.760,26, atingindo 88,84% da despesa
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -A lista
Lei
n?
6.945,
de
14
de
setembro
de
1.981'~.
com a limpeza pública5:lo_Distrito Federal.
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs.
5:. De outro lado, Senhor Presidente, a adoção
_Brasília, 25 de novembro de 1987. - José
senadores. Havendo número regimental, declaro
·da Unidade Padião do Distrito Federal c:omO base
aberta a sessão.
Sarney.
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Novembro de !987
de cálculo da Taxa de Umpeza Pública virá unifor-

mizar o sístema tributário, porque o Decreto--Lei
11"

2.316, de 23

d~dezembro

de 1986, já deter·

minou esta alteração para todas as outras taxas
cobradas pelo Disbito Federal.
6. Finalmente, permito-me sugerir a Vossa Ex·
cel~ncia, se ac:alhida a proposta que ora fonnulo,
seja o projeto encaminhado ao Senado Federal,
solicitando edição de_ Lei nos tennos do inciso
V do artigo 42 da Constituição Federal.
SirVo-me do ensejo para renovar a Vossa Exce-

lência os protestos do meu mais alto arreço e

consideração.

- Cordialmente. - José Aparecido de OHvel·
~ Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO SEI'IADO

N• 46, de 1987-DF
Altera a legislação da Tua de Umpeza
PúbUca, lruiUtulda pela Lei "' 6.945, de
14 de 5etembro de 1981.
O Senado Federal decreta:
Art 19 O artigo 4 9 da Lei n 9 6.945, de 14 de
setembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Arl 4~> A taxa será calculada em função
da área do imóvel, aplicando-se coeficientes
ao vaJor da Unidade Padrão do Distrito Federal, de que trata o artigo 29 do Decreto-Lei
n9 2.316, de 23 de deZembro de 1986, na
forma dos Anexos I, D, me IV."

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Brasilia,

de

de 1987.

LEG!Si.AÇÁOUTADA

LEI N• 6.945,
DE 14 DE SETEMBRO DE 1981
lruiUtul a Taxa de Umpeza Pública no

Distrito Federal, e dá outros pnrvld&l·
das.
O Presidente da República, faço saber que o
Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte
lei:
Art- 19 É instituída e integrada ao Sistema Tributário do Distrito Federal a Taxa de ümpeza
Pdblica de que trata esta lei.
Art :29 A Taxa de Limpeza Pública tem como
fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos
serviços de limpeza pública prestados aos conbibuintes ou postos à sua disposição.
Parágrafo único. Consideram-se serviços de
limpeza póblica, para efeito de cobrança da taxa
de que trata este artigo, as seguintes atividades
realizadas pelo órgão competente do Governo do
Distrito Federal, no âmbito do seu respectivo território:
a) a retirada perí6dica de lixo, nos prazos e
nas formas estabelecidas pelo 6rgão de limpeza
pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação;
.
b) a execução e a conservação da limpeza de
vias e logradouros póblicos;
c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado,
na forma das alíneas anteriores.
Art. 39 Contribuinte da taxa é o proprietário,
o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer

tftulo, do im6vt'!l situado em logradouro ou via
em que os serviços relacionados no artigo anterior
sejam prestados ou postos à sua disposição.
Parágrafo único. A taxa é anual e, na forma
da lei civil, se transmite aos adqWrentes, salvo
se constando de escritura certidão negativa de
débitos referentes ao tributo.
Art. 49 A taxa será calculada em função da
área do imóvel, aplicando-se coeficientes ao valor
de referência vigente no Distrito Federal, na forma
dos Anexos I, O, me IV.
§ 19 O valor da taxa poderá sofrer um acrés~
cimo de até 100% (cem por cento) quando os
imóveis estiverem ocupados por hotéis, hospitais,
pensões, colégios, bancos, fábricas, oficinas, ba~
res, restaurantes, cafés, lanchonetes, sorveterias,
clubes esportivos, postos de lavagem e lubrifica~
çâo, supermercados e outros estabelecimentos
semelhantes aos aqui mencionados.
§ 2' O Governador do Distrito Federal, a fim
de atender às razões de ordem sócio-econômica,
poderá reduzir o valor da taxa, nos casos de contri~
buintes de pequena capacidade econômica.
Art. 59 O regulamento disporá a respeito da
forma e prazo do recolhimento da taxa.
Art. 69 O recolhimento da taxa fora do prazo
fixado no regulamento sujeitará o contribuinte ao
pagamento das seguintes muJtas:
a) de 5% (cinco por cento} quando o paga~
menta se verificar nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao término do prazo;
b) de 10% (dez por cento) quando o paga~
menta se verificar até 60 (sessenta) dias subs_e-qüentes ao término do prazo;
c) de 20% (vinte por cento) quando o paga-

mento se verificar após 60 (sessenta) dias.
Art. "79 OpagamentodaTaxadeümpezaPública e das penalidades a ela referentes não exclui:
I - o pagamento:
a) de preços pela prestação de serviços esp~
dais contratados, expressa ou tacitamente, entre
o usuário e o órgão de limpeza pública;
b} das penalidades decorrentes do exercido
ela fiscalização de posturas referentes à limpeza
pública;
D-o cumprimento de quaisquer normas e exigências relativas à coleta de lixo ou a execução
e conservação da limpeza das vias e logradouros
públicos.
Art. 89 Estão isentos da taxa:
I - a União, Estados, Municlpios, Distrito Federal e suas respectivas autarquias;
quaisquer entidades religiosas, no tocante
aos imóveis destinados aos respectivos templos
e às casas paroquiais e pastorais deles integrantes;
m-a Fundação Universidade de Brasília e as
Fundações instituídas pelo Distrito Federal;
.IV- os Estados estrangeiros, no tocante aos
imóveis ocupadoS pela sede das respectivas em~
baixadas, bem como aos de residência dos agen~
tes diplomáticos acreditados no País, desde que
igual favor seja assegurado, reciprocamente, ao
Governo brasileiro; e
V- as sociedades beneficentes com personalidade jurídica que se dediquem, exclusivamente,
a atividades assistenciais. sem qualquer fim lucrativo.
, Pará9rafo únlé:o. São excluídos da isenção os
imóveis funcionais destinados às residências de
servidores das entidades referidas nos incisos I,
me v deste artigo.

n-

Sexta-feira 27

3263

Art. Q9 Esta lei entrará em vigor 90 (noventa)
dias após sua publicação.
Art. 10. Revogam~se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de setembro de 1981; 16()1> da Ind~
pendência e 93~' da República. - JOÃO FIGaEIREDO -lbralllm Abi-AckeL

(Às Comissões de Constituição e Justiça
e fio Distrito Federal.)

MEI'ISAGEM

N• 395, de 1987
(N' 580/87, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal:
Nos tennos do artigo 51, combinado com o
artigo 42, item V, da Constituição Federal, tenho
a honra 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 "introduz alterações no Código Tributário do Distrito Federal,
instituído pelo Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras providências".
Brasilia, 25 de novembro de 1987. -José Sarney.

Brasília, 20 de novembro de

1987.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli·
ca:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto
de lei destinado a alterar disposições do Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro de 1966, que
regula o sistema tributário do Distrito Federal.
2. A proposição acrescenta inciso V ao artigo
19 do Decreto-Lei referido, para implantar alíquota progressiva para os imóveis não edificados,
partindo de 4% em 1988 e atingindo até 7% em
1992.3. O aumento gradativo das alíquotas do IPTU
para os imóveis não edificados, insere-se numa
política tributária e social, onde se objetiva:
a) incrementar a construção civil;
b) reduzir o desemprego, principalmente na
área da mãoMde-obra náo qualificada;
c) combater a especulação imobiliária;
d) desenvolver as atiVidades produtoras na região geoeconômlca do Distrito Federal.
4. E que, após 26 anos de sua inauguração
Brasília ainda evidencia prejudiciais vazios urbanos representados por terrenos não edificados
num total de 73.317, corresj:ibridendo a 28,24%
do total de imóveis existentes no cadastro imobi-

liário em 23 de julho de 1985 (Quadro!). Esta
situação resulta de uma indefinição do perfil urbano da Capital do Brasil que acarreta dificuldades
técnicas e enorme dispersão, no planejamento
estatal da politica de fluxo populacional, abastecimento de água, luz, telefone, serviços de esgotos
e outros.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha consideração e apreço.
Cordialmente. - José .Aparecido de ODvelra, Govemi!ldor do Distrito Federal.
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m- .........................................________, ..

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nl'47,de1987-DF

lnb'oduz alterações no Código Tribu~
tário do Dlstrlto Federal, lnstituido pelo
Decre:to~II!!i rr- 82, de 26 de dezembro de
1966, e dá oub'as providências.

IV- 0,30% (trinta décimos por cento)
quanto aos imóveis exclusivamente residenciais edificados, com Carta de "Habite-se"."
Art. 29 Para o lançamento do Imposto Predial
e Territorial Orbano do exercício de 1_9_88,_ fica

Novembro de 1987
instituído pelo Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezerr.bro de 1966, e dá outras providências".
Brasília, 25 de novembro de 1987.- Jç.~
Samey.
E.M.E.

0 Senado Federal decreta:
Art. ]9 O inciso IV, do art. 19, do Decreto--lei
n9 82, de 26 de dezembro de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:

aprovada a pauta de valo_res venais dos terrenos N9 025
e edificações do Distrito Federal, na forma do
Brasí1ia. 20 de novembro de 198,
anexO a esta lei.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repút:~
M. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
ca:
. ~-publicação, revogadas as disposições em con-- -- -- Tenho a honra de_ submeter à elevada oonsid~
"Art. 19. ... ....~---·----·-··"~- trário.
fação de VoSsa Excelência anteprojeto lei de~
I - ......................."....
Brasília,
-dede 1987.
nado-a alterar disposições do Decreto-Lei n9 87
I!- -··········----...
de26 de dezembro de 1966, que regulaoSistem.
Tributário do Distrito Federal.
QUADRO I
2.- A proposição visa espedficainente êi.i.'tclGI
IMÓVEIS NÃO IDENTIFICADOS NO DISTRITO FEDERAL EM JANEIRO DE 1986
o inciso IV do artigo 19 do Sistema referido, r:
forma a seguir espelhada:

de

--H. -

Quantidade

Valor" Lançamento

6.050
5.186
2Z038
3.635
3.857
2.796
10.966
239
568
1.037
5.6Q7

29.159.744,82
19.971.238,56
1209.085,71
161.279,34
221.963,13
2.188256,52
2.945.425,56
870.689,40
110.002,62
730.059,18
8.029258,06

Subtotal

61.959

65.597.002,90

Díversas

11358'
73.317

65.597.002,90

Localidade
Brasí1ta (Asa Norte)
Brasma (Asa Sul)_
Ceilândia
Brazlândia
Planaltina
Sobradinho
Gama

Guarâ

Samambaia
N. Bandeirante
Taguatinga

Total

2.1 -

Redação atuaJ:

"Art. 19. o impoSto-incidirá S~bre o v::
lor vénal do imóvel, resultante de arbilramer:.
to_ pela autoridade administrativa, com b-~
nos elementos do Cadastro Imobiliário F:::
caJ, à razão das alíquotas seguintes:

l-

Ulll- ........... ~

IV- 0,25% quanto aos prédios exdusi'r.:
mente residenciais ocupadOs- pelo propri~
táiio, prominente comprador, cessionário .1:ptotrtessa oU por queffi tenha sobre o imé'.:
direito real de usufruto, uso ou habitação."
22' ~ Redação proposta:
"IV- 0,30% (trinta centésimOS pOr cenro;

qaantõ ·aos imóveis exclusivamente reslder:.
(*) Refere-se a Imóveis não edlflcados que não tiverem IPT(J lançado em 1986.

LEGISLAÇÃO CrTADA
DECRETO-LEI No 82,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1966
Regula o Sistema Tributário do Dis-

trito Federal e dá oub'lls providências.
Disposição Preliminar
.................. - ...._..
- .-.-. .
-- .........-·-~~Art 11.. Até o dia _10 (dez) d~e cada mês, os
serve~tuános de Justiça enVIarao ao Cadastro
Imobiliário Fiscal, conforme modelos regulamen~
tares, extratos ou comunicações de atas relativos
a imóveis, inclusive escrituras de enftteuses, anticrese, hipote(:a, arrendamento ou locação, bem
como das averbações, inscrições ou transcrições
realizadas no mês anterior.

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

,,

___

dais edificados, com carta de habite-se."
3. A atual redação do indso IV, do artigo 19_
do Decreto-Lei n9 82166 exige da Ad.-nirlistra.:;Üo:

conderiadOs ou em ruínas, qúando nesses se
constatem dependências suscetiveis de utilização
oU iOcação7CãJcWado sObreVaiorvenái do1ffi6Vel,
computado apenas o valor dessas dependências
e do terreno;
IV -0,25% quanto aos prédios exclusivamente
residenciais ocupados, pelo proprietário, promi~
tente comprador, cessionário da promessa ou por
quem tenha sobre o imóvel direito real do usufruto, uso ou habitação.
Art 20. As normas complementares acerca
do Cadastro Imobiliário Fiscal, do lançamento do
imposto, do arbitramento do valorvenal do imóvel
e da forma e época do recolhimento serão previstas no Regulamento.

(Às COmissões de Constitulç~o e Justiça
e do Distrito Federal.)

MENSAGEM
N• 396 de 1987

Art 19. O imposto incidirá sobre o valor venal
(1'1• 581187, na origem)
do imóvel, resultante de arbitramento peJa autori~
EXcelentíssimos Senhores Membros do Senadade administrativa, com base nos elementos do
Cadastro Imobiliário F'!SCaJ, à razão das all'quotas do Federal:
Nos termos do artigo 51, combinado com o
seguintes:
I-3% (três por cento) sobre o valor venal do -artigo 42, item V, da Constiti.Jição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de
terreno urbano não edificado;
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
II -1% (um por cento) sobre o valor venal
de Motivos do Senhor Governador do Distrito Fedo imóvel, quanto aos terrenos edificados;
ID-3% (três por cento) quanto aos terrenos .·dera!, o aneXO projeto de lei que "introduz alterações no Código Tributário do Distrito Federal,
com edificações em constiução, em demOlição,

a identificação~-dentre tvdos os imóveis resider:.
çi<Jis - daqueles. que e~o efetivamente ocup:.
dos pelo proprietário. Esta identificação é fund::.
mental para se defll'lir a alíquota do imposto, poi:
se o imóvel residenciaJ não estiver ocupado pêk
proprietário a aliquota aplicável será a prev.~;.
no inciso ndo mesmo artigo, ou seja 1,00% (n~
por cento).
4. A sistemática proposta tem a fmalidade \."!.unificar a alíquota dos imóveis residenciais edif
cados - alugados ou não - em 0,30% (iTJPt-centésimos por cento).
5. Tal alíquota continuará ainda a ser mais~
xa dentre todas aquelas fixadas peJos ,•.tw!!dp!o:~~
das capitais, conforme o Quadro comparativo G.:
alíquotas, anexo. Assim, as mais sensíveis e cor.:
tantes vantagens para o Governo do Disbito F~
ral não se situam na área financeira, mas si.•
na administração, jurídica e social.
6. No âmbito administrativo, considerados c-:
custos operacionais resultantes da manutençãc
do cadastro imobiliário fiscal, seriam ak:a.r'!çadco::
com a nova sistemática, dentre outras, as seguir:tes vantagens:
expressiva redução de volume de redamaç();;;:
contra o lançamento do imposto, decorrente tidivergência de alíquotas;
descongestionamento dos guichês, elevado~.
corredores e dependências da repartição, fro:
qüentemente apresentando aspectos de tumu.lt..c
e descontentamento dos contribuintes.
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7. Na área juridica, o sistema elimina a forma

13. · Esta a razãO Senhor Presidente da abso-

viciada e estranha ao direito tributário, que consiste na tributação maior ou menor de um imóvel,

luta necessidade de atualizar os valores venais
com majoração autorizada por lei para então, a

através de infonnações prestadas por terceiros
não vinculados diretamente na relação jurídica
sujeito ativolpassivo: informações prestadas por
imobiliárias, síndicos, locatários, zeladores e outros.
8. Na área social, a sistemática proposta beneficia as pessoas de renda mais baixa, que são
tradicionais locatárias de imóveis-riO Distrito Federal. É sabido que o locador translada sempre para
o locatário o ônus do tributo. O anteprojeto não
impede isso, mas reduz em 70% esta oneração
reflexa.
9. Além de colaborar sensive1mente para a de-

partir daf, poder o Distrito Federal aplicada a sim-

saceleração do ritmo enflacionário - -objetivo
maior do Governo de Vossa Excelência- a siste-

mática proposta não incentiva a especuJação imobiliária, uma vez que beneficia apenas os imóveis
edificados e portadores da carta de "Habite-se".
.O terreno nu continuará com a tributação maior
para estimular a edificação que agora fica mais

atraente, porquanto o investimento na cOnstrução
residencial para aluguel será gravada com ônus
tributário menor.
10. Outra medida proposta se refere à aprovação de novos valores venais para o IPTU de 1988,
constante de pauta anexa ao projeto onde se c:fis..
aimina a ddade, a zona, o setor, quadras, lotes,
natureza do imóvel, área, valor do terreno e valor
do metro quadrado da edificação.
11. De há muito faz-se necessário atuaUzar os
valores dos imóveis do Distrito Federal, para efeito
de tributação, porquanto ao longo dos anos este
parâmetro foi absurdamente defasado chegando
hoje a não representar nem 20% dos valores de
comercialização dos imóveis.

12. Seguindo jurisprudênda-dO&ipremo Tribunal Federal e o que dispõe o artigo 97, II, da
Lei It' 5.172, de 25 de dezembro de 1966, a majo-ração somente poderá ser feita através de lei. A
simples correção monetária dos valores que já
vem sendo praticada com fulcro no :29 do me.smo

dispositivo não atende o objetivo de uma tributação justa, equilibrada e coerente porque os valores
atuais não retratam a realidade do mercado.

ples correção monetária para a manutenção dos
valores aos níveis majorados.

14. Proposta idêntica, quanto a unificação das
alíquotas, foi apreciada pelo Ministério da Fazenda, através do Processo n<? 034544n7, recebendo
a seguinte opínião:
"Não obstante, entende este Ministério per·
tinente e relevantes as ponderações tanto de
ordem administrativa da proposta, pela evidente simplificação do sistema de lançamento do imposto; como de natureza social, em
face da redução do imposto incidente sobre
imóveis locados, ônus este _em verdade suportado pelos locatários, os quais em princípio, são pessoas de mais baixa renda. Por
outro lado, considera este Ministério não subsistirem razões de qualquer natureza para
ocorrência de tão larga defasagem entre as
aliquotas vigentes no Distrito Federal e nas
demais capitais de Estados."

As. José c::ados s - Freire. Ministro
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"'Art. 19. ·······--·········--·---·----1- .........................................................................
11- ........................................................................
111- .................................................................. - ..
IV- .......................................................................
V- a alíquota de que trata o ínciso I deste
artigo, sobre o valor venal do terreno urbano
não edificado, passará a:
a) 4% (quatro por cento) em 1989;
b) 5% (dnco por cento) em 1990: c) 6% (seis por cento) em 1991; e
d) 7% (sete por cento) em 1992ee><e!dclos seguintes."

Arl 2'1 Esta lei entra em vigor na data d!!- sua
publicação, revogadas as dísposições em contrário.

Brasí1ia,

de

de 1987.

(Às Comissões de Constituição e JusliÇil e
do DistdtxJ Federlll.)
·

OÁCIO
Do Sr. Primeiro-Secretário da Olmanldos
Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do
projeto:

-"'te

da Fazenda, interino.
15. Finalmente, permito-me sl;lgerir a Vossa
Excelência, se acolhiçla a proposta que ora fonnulo, seja o projeto encaminhado ao Senado Federal, solicitando edição de lei nos termos do inciso

V do artigo 42 da Constituição Federal.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Exce- _
lência os protestos do meu mais alto apreço e
profundo respeito.
wdialmente. - José Apueddo de OUveira, Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO SEI'IADO
N• 48, de 1987-DF
Introduz altentçóes no Código Tributário do Distrito Federal, IDotibódo pelo
Decreto-Lei D' 82, de 26 de dezembro
de 1966, e dá outras~
O Senado Federal decreta:
Art 1• O artigo 19 do Decreto-Lei n• 82, de
26 de dezembro de 1966, fica acrescido do ínciso
V, com a seguinte redação:

PRO.JETO DE LEI DA CÁMARA
N•47, de 1987
(1'1• 264/87, na Casa de origem)
de iniciativa do Sr. Presidente
da República

· AutorizaoPoderExecutlvoaabrlrcrécltoo 8uplementaros .U o limite de Cd
105.000.000.000,00 (cento e cinco bf..
lbões de cruz.dos) e dá oubas pnm.
dêndu.
O Congresso Nadoilai decreta:
Art. 1"' Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos suplementares ao Orçamento da
União- Lei n<? 7 .544, de 3 de dezembro de 1986
-atéolimitede Cz$ 105.000.000.000,00 (cento
e cinco bilhões de cru:zados), utilizando os recursos oriundos de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional, em conformidade com o teor
do art. 43, § I<?, inciso IV, da Lei n"' 4.320, de
17 de março de 1964, sendo:

1-Cz$ 88.300.000.000,00 (ottenta e oito bilhões e trezentos milhões de cruzados), para pagamento de pessoal e encargos sociais dos órgãos a seguir indicados:
Cz$ 1.000,00
1300.000
01000- Câmara dos Deputados
1365.000
02000-Senado Federal
178.000
03000 ~ Tnbunal de COntas da União
100.000
04000 -Supremo Tribunal Federal
156.000
05000 ~Tribunal Federal de Recursos
87.000
06000 -Justiça Militar
392.000
07000 '-Justiça Eleitoral
1.700.000
08000 -Justiça do Trabalho
380.000
09000-.Justiça-FederaJ de !•Instância
81.000
I 0000 -Justiça do Disbito Federal e dos Territórios
2.527.400
11000 -Presidência da República
4.007.000
12000- Ministério da Aeronáutica
3300.000
13000-Ministério da Agricultura
200.000
14000- Ministério das Comunicações
14273.300
15000- Ministério da Educação
5.801.000
16000 -Ministério do Exército
2_.578.000
17000- Ministério da Fazenda

3266

Sexta-feira Z7

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção O)

Novembro de 1987

18000- Ministério da lndústria e do Comércio
19000-Ministérlo do Interior
20000 -Ministério da Justiça
21000 -Ministério da Marinha
22000 -Ministério das Minas e Energia
23000- Ministério da Previdência e Assistência Social
24000-- Ministério das Relações Exteriores
25000- MiniSt:érió da Saúde
26000- Ministério do Trabalho

856.800
2.580.000
780.000
3.186.000
339.700
38.000
220.000
4.500.000
1.450.000
27000- Ministério dos Transportes
1.823.200
30000- Transferências a Estados, DisbitO Federal e Municípios
3.90&000
33000- Encargos Previdenclários da União
25.50&000
34000- Ministério da Cultura
43&100
36000- Ministério da Ciência e Tecnologia
1.746.500
37000 .:...._Ministério d8 Reforma e do Desenvolvimerito Agrário
2.500.000
TOTAL
88.300.000H-Cz.$ 16.700.000.000,00 (dezesseis bilhões e setecentos milhões de cruzados), para reforço
de dotações dos seguintes programas de trabalho, permanecendo inalterados os objetlvos constantes
da Lei n' 7 .544, de 3 de dezembro de 1986:

15000- Ministério da Educação
15200--Entidades SupeiVislonadas
15200.08424271.888- Projetas a Cargo-da Furidação de Assistência ao Estudante
17000-Ministério da Fazenda
17100 -Administração Direta
17100.03080302.016- Manutenção do Serviço de Processamento de Dados
19000 -Ministério do Interior
19100-Administraçâo Direta
19102.03811782313- Coordenação do Sistema Nadonal de Defesa Civil
19200-Entidades Supervisionadas

I 9200.07401831.905- Projetas a Cargo da Superintendência do DesenvolvimentO
do Nordeste
25000- Ministério da Saúde
25100 -Administração Direta
25100.13754292.508-Controle da Malária
25100.13754292.510- Controle da Febre Amarela
25100.13754292.512- Cornrole da Doença de Chagas
25100.13754292.504- Aquisição de Medicamentos. Vacinas e lnsumos
26000- Ministério do Trabalho
26100- Administração Di reta
26100.14800312259- Contribuição ao fundo de Assistência ao Desempregado
28000- Encargos Gerais da tlilião
28101-Recursos sob Supeivisão da Secreiãria de Planejamento da Presidência
da República
28101.03090311.630- Desenvolvimento da Infra-Estrutura Social ürbana
28101.03091832.681 -Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social
28101.15814271.832- Distribuição de Lefte para Crianças Carentes
TOTAL

Art 29 O Poder Executivo Poderá efetuar o
remanejamento dos vaJores constantes do art. 1~
desta lei, para atender despesas entre os órgãos

indicados.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 49 Revogam~se as disposições em contrário.

MEI'ISAGEM
N• 578, de 1987
Excelentfssimos Senhores Membros do Con-

gresso Nacional:
Nos termós do art. 51 da COnstituição FederaJ,

tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamento e Coordenação da
Presidência de República, o anexo projeto de lei
que "autoriza o Poder Executivo a --ãbrir créditos

suplementares até o limite de Cz$
105.000.ooo:ooo,oo e da outras providências".
Brasilia, 25 de novembro de 1987. - José

Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS li• 713/87, DE 24
DE NOVEMBRO DE 1987, DO SENHOR MINIS1RO-CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO E PRESID~NCIA

DA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de
lei que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
suplementares até o o limite de
Cz$1 05.000.000.000,00 (cento e cinco bilhões de
cruzados) com o objetivo de custear as despesas
com "Pessoal e Encargos Sociais" e as necessi-

Cz$ 1.000,00
2.500.000
2.500.000
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
1.000.000

1.000.000
7()(1000
700.000
150.000
100.000
50.000
400.000
2.500.000
2.5000.00
2.500.000
3.500.000
3.500.000
100.000
2.500.000
900.000
16.700.000

dades de manutenção de determinados órgãos
no corrente exercício.
2. Por oportuno cumpre esclarecer que o projeto de lei ora proposto atenderá em Cz$
88.300.000.000,00 ( oitenta e oito bilhões e trezentos milhões de cruzados), as disposições do
Decreto-Lei n9 2364~-de 22 de outubro de 1987,
que fiXou o valor do soldo base do cálculo da
remuneração dos militares, bem como do Decreto-Lei n'12.365, de 27 de outubro de 1987, alterado pelo Decreto- Lei n92.366, de 4 de novembro
de 1987, que instituiu gratificação a ser deferida
a servidores civis que especifica.

3. Convém ressaltar que torna-se necessário
atender despesas mínimas de manuenção de programas prioritários da área social no vaJor de Cz$
16.700.000.000,00 (dezesseis bilhões e setecen·
tos milhões de cruzados), destinados ao segurodesemprego, à merenda escolar, ao apoio aO:

!'lovembro de 1987
pequenos produtores do Nordeste (São Vicente),
ao combate aos efeitos danosos da Seca Verde,
ao controle de endemias, à aquisição de vacinas

e leite para crianças carentes, e ao desenvolvimento de infra-estrutura sodaJ urbana. Além disso
os citados recursos irão proporcionar apoio às

vftimas da poluição ambiental em Goiania, causada pelo acidente com o césio-137 e aos serviços
de proceSS21mento de dados essenciais ao funcio-

namento do sistema de arrecadação federal.

4. Desta forma, as disposições do Decreto
n9 94.665, de 23 de julho de I 987, que fixou
os limites para a reaJização da despesa com "Pessoal e Encargos Sociais" no âmbito -dO Poder
Executivo, ficam prejudicadas, em face dos dispositivos citados no item 2 desta: exposição de motivos.

5.

Os recursos necessários ao atendimento

da despesa decorrerão da emissão de Títulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional, nos termos do art. 42, c 19, inciso IV, da Lei n9 4.320,
de 17 de março de 1964.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência votos de profundo respeito. - AnibaJ
Teixeinl, Ministro.
LEGJSU.ÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 2.364,
DE 22 DE OOTUBRO DE 1987

Fixa o valor do soldo base do cálculo
da remunentçio doo mWtares.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item m, da COnstituição,
decreta:
Art 19 O valor do soldo de que trata o art.
148 da Lei n9 5.787, de 27 de junho de 1972,
com a alteração do Decreto-Lei n9 1A47, de 13
de fevereiro de 1976, é fixado em Cz$ 32.931,30
(trinta e dois mil, novecentos e trinta e um cruzados e trinta centavos), a partir do mês de outubro
de 1987, e em Cz$ 36.590,33 (trinta e seis mll
quinhentos e noventa cruzados e trinta e três centavos), a partir de 19 de janeiro de 1988, obser-vadas as disposições do art. 89 do Decreto-Lei
ri' 2.335, de 12~dejunho de 1987, e Decreto-Lei

n• 2.355, de 27 de agosto de 1987.
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação

deste decreto-lei será atendida à conta do Orçamento da União..
Art. 39 Este decreto-lei entra_em vigor na data
de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
166~ da IndeJOSI'! SAR~
INEY- Lulz Carlos Bresser Pereira- Paulo
Roberto Camarinha.

Brasília, 22 de outubro de 1987;

pendência e 99' da República. -

DECRETO-LEI N• 2.366,
DE 4 DE NOVEMBRO DE 1987

Altera o Decreto-Lei 11' 2.365, de 27
de outubro de 1987, e dá outras provl~das.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item ID, da ConStitujção,
decreta:
Art 1'? As disposições adiante indicadas do
Decreto-Lei n<:> 2365, de 27 de outubro de 1987,
. passam a vigorar com as seguintes alterações:

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção U)
··Art. !• ............................................._____ _
§ 19 ......................................................................- -

b) 60% (sessenta por cento), no caso dos servidores efetivos pertencentes às Carreiras Auditoria do Tesouro Nacional, Finanças e Controle
e Orçamento;

......................:..................................................................:=--

e) 30% (trinta por cento), no caso dos seMdores efetivos pertencentes ao Ministério Público
da União e à Advocacia Consultiva da União, ex~
clüidos os especialistas a que se refere a parte
fina] da a1ínea f, assim como dos _docentes do
magistério civll não alcançados pela Lei n9 7.596,
de 10 de_ abril de 1987·
_ ...........---····.,..............~~................~...- ..-·.......... ~...
§ 29 No caso dos servidores a que se refe~ _
a Lei n9 4.341, de 13 de junho de 1964, a gratificação instituída por este artigo é de 38% (trinta
e oito por cento), aplicando-se aos níveis médio
e superior.
§ 3<:> A gratificação concedida aos servidores
pertencentes à categoria funcional de Médico Veterinário, nos termos da alínea c do § 19, aJcança
somente_ aqueles beneficiados_ pelo Decreto-Lei
nO? 2.188, de 26 de dezembro de 1984, e será
paga em razão, apenas, de um contr~o de trabalho.
§ 49 Somente farão jus à grati{icação de que
trata este artigo os servidores em efetivo exercício.
§ 5 9 Conslderar-se-ão como de efetivo exercício, para os fins deste artigo, os afastamentos,
exclusivamente, em virtude de:
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do valor fixado neste artigo, à razão de 14% (qua-

torze por cento), em relação aos níveis antederes.

Art. 89 Os atuais valores da gratificação de
representação, devida pelo exercício em órgãos
da Presidência da República, e da gratificação pela
representação de gabinete ficam reajustados em
38% (trinta e oito por cento)."
Art 2 9 Na aplicação do Decreto-Lei n9 2.365,
de 1987, com as alterações introduzidas pelo preM
sente decretoMiei, observar-se-á o disposto no Decreta-Lei n9 2.355, de 27 de agosto de 1987.
Art. 3 9 O Poder EXecutivo fará republicar no
Diário Oftdal da União o texto do Decreto-Lei
n' 2..365, de 1987, com as a1terações decorrentes
deste decreto-lei.
Art 4 9 Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5 9 Revogam-se as disposições em wntrário.
Brasí1ia, 4 de novembro de 1987; 1669 da lndependência e 99'> _da República. - JOSÉ SARNEY- Luiz Carlos Bresser Pereira- Paulo

Roberto Camarlnha.
(')DECRETO-LEI N• 2.365, ~
DE 27 DE OOTUBRO DE 1987

Institui gratificação a ser deferida aos
servidores que especifica e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que _lhe confere o_ art. 55, item li, da Co!lStituiçáo,
decreta:
Art 19 fica instituída uma gratificação a ser
c) luto;
concedida aos ocupantes de cargos ou empregos
d) licença especial, licença para tratamento da
efetivos; de nível superior, dos quadros e tabelas
própria saúde, licença -à gestante ou em deci)r.;. - dos órga_os da Administração Federal direta, do
rência de acidente de serviço;
Poder Judiciário; do Tribunal de Contas da União,
dos Territórios e das autarquias federais.
e) serviço obrigatório por lei e deslocamento
§ i 9 A gr~!i!ic~çã_o será calculã.da com ba_se
em Qbjeto de serviço;
nos seguintes percentuais, incidentes sobre o ven.;.
f) requisição para órgãos-da União, do Distrito
cimento ou salário básico:
Federal e das respectivas autarquias;
a) 70% (setenta por cento), no caso dos servig) indicação para ministrar aulas _ou subme- dores pertencentes aos Planos de Oassificação
ter-se a treinamento ou_aperfeiçoamento relacio- de Cargos e EmPregos, instituídos na conforminados com o cargo -ou emprego;
dade das Leis n'15 5.6215, de 1O de dezembro de
h) missão no estrangeiro, quando o afasta1970, e 6.5.50, de 5 de julho de 1978, à carriirã.
mento houver sido autorizado pelo Presidente da de Diplomata, bem como dos servidores de nível
República ou Ministro de Estado.
superior do Poder Judiciário e do Tribunal de
Art. 2• ····························-················-····················- Contas da União, observado o disposto nas alíParágrafo único. .................................................... ..
neas seguintes:
~b) 60% (sessenta por cento), no caso dos ser-a) aos quadros e tabelas dos órgãos do Poder
Judiciário e do Tribunal de ContaS da União, ao vidores efetivos pertencentes às Carreiras AudiDepartamento Nacional de Estradas de Roda- toria do Tesouro Nacional, Finanças e -controle
e Orçamento; gem, alcançados pelo Decreto-Lei n9 2.194, de
c) 50% (cinqüenta pbr cento), no caso dos
26 de dezembro de 1984, e ao Departamento
de (mprensa Nacional, que percebem a gratifi- servidores pertencentes às categorias funcionais
cação por produção suplementar, no percentual
de Engenheiro Agrônomo e de Médico Veterinário
de 60% (sessenta por cento); do Grupo Outras-Atividades de Nível Superior dos
Planos de Oassificação de Cargos e Empregos
b) às tabelas de servidores especialistas dos
órgãos da Administração Federal direta e das auM a que se refere a aJínea ~ bem assim dos servidores alcançados peJo· Decreto-Lei n1 2.358, de
tarquias federais, e ao Grupo Defesa Aérea e Con4 de setembro de 1987;
trole de Tráfego- Aéreo, alcançados pelo Decreto-Lei n9 2.330, de 22 de maio de 1987, no percend) 35% (trinta e cinco por cento), no caso
tua1 de 30% (trinta por cento) incidente, quimto
dos furicionários pertencentes à Cãrrefra de Políaos primeiros, na referência NM-35;
cia federal e à Polícia dos Tetiitórios Federais;
e) 30% (trinta: por centoJ no casO dos servidor~s efetivos pertencentes ao Ministério Público
Art_, 3'? """'--------------·-.................
da União e à Advocacia Consultiva da União, exParágrafo único. Os demais vencimentos e
salários serão determinados mediante a variação
cluídos os especialistas a que se refere a pa~e
a) férias;
b) casamento:-
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final da alínea f, assim como dos docentes do
magistério civil não alcançados pela Lei n~' 7 .596,
de 10 de abril de 1987;
f) 20% (vinte por cento), no caso dos docentes
alcançados pelo disposto no art. 3' e seguintes
da Lei n• 7.596, de 1987, e de servidores de nlvel
superior pertencentes às tabelas de especiaJistas,
percentual incidente, quanto aos últimos, na refe..
rênda NS-25;
g) 5% (cinço por cento), nd caso dos servidores efetivos de nível superior das instituições
federais de ensino, alcançados pelo disposto no .
mt. 3"' e seguintes da Lei no;o 7.596, de 1987.
§ 2~> No caso dos servidores a que se refe!'e

.d)_ às Carreiras de Policia F:ederal, Auc;litoria
do_ Tescuro NacionaJ, Finanças e Controle, Orçamento e à Polícia doS Territórios Federais, no
percentual de 50% (cinqüenta por cento);
e) ao Plano Único de Oél$Sificação e Retribuição de Cargos e Empregos a que se refere a
Lei n•7.596, de 1987, no percentual de5% (cinco
por cento).
- Art. 3~ O vencimento ou salário do rúvel inicial dos cargos
comissão e das funções de
confiança, integrantes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores dos Planos de CJassificação de Cargos e Empregos a que se refere o
art. 19 deste decreto-lei, é fixado em Cz$ 15.000,00
a Lei n" 4341, de 13 de junho de 1964, a gratifi(quinze mil cruzados).
cação instituída por este artigo é de 38% (binta
Parágrafo único. Os demais vencimentos e
e oito por cento), aplicando-se aos níveis médio salários serão determinados mediante a variação
e superior.
do valor fixado neste artigo, à razão de 14% (qua§ 3~> A gratificação concedida aos servidores torze por cento), em relação aos níveis anteriores.
pertencentes à categoria funcional de Médico Vf?
Art. 49 Os atuais índices da representação
terinário, nos termos da alínea g do§ 1~', alcança mensal correspondentes aos cargos em comissomente aqueles beneficiados pelo Decreto-Lei
são e às funções de confiança a que se refere
n~' 2.188, de 26 de dezembro de 1984, e será
o artf9o anterior, ficam elevados de 40 (quãfetlta)
paga em razão, apenas, de um contrato de tra- pontos percentuais.
balho.
- Art. 59 O acréScimo percentual a que se refe-§ 49 Somente farão jus à gratificação de que re o artigo anterior e os vencimentos ou sa1ários
trata este artigo os servidores em efetivo exercício. fixados no art. 39 não servirão de base para a
§ 59 Considerar-se-ão como de efetivo exer- fixação de vencimentos prevista nos arts. 59 do
cido, para os fins deste artigo, os afastamentos, Decreto-Lei n9 2.225, de 1O de janeiro de 1985,
exclusivamente, em virtude de:
e Q9 do Decreto-Lei n"' 2251, de 26 de fevereiro
a) férias;
de 1985, observado o disposto no Parágrafo Ónico
b) casamento;
do art 3' da Lei n' 7.333, de 2 de julho de 1985.
c) luto;
Arl 69 A gratificação inlciaJ da categoria de
d) licença especial, licença para tratamento da nível médio das funções de confiança do Grupo
própria saúde, Jfcença à gestante ou em decor-- Direção e Assistência Intermediárias, pertencenrênc:ia de acidente de serviço;
tes aos Planos de Oassificação de Cargos e Eme) serviço obrigatório por lei e deslocamento pregos a que se refe_r~ o art. 19 deste decreto-lei,
em objeto de serviço;
é_fu@.cla em Cz$ 1.800,00 (um mil e oitocentos
f) requisição para órgãos da União, do Distrito cruzados).
Federal e das respectivas autarquias;
Parágrafo único~ As demais gratificações, das
g) indicação para ministrar aulas ou subme- categorias de nível médio e superior, serão deterter-se a treinamento ou aperfeiçoamento relacio- minadas mediante a variação do valor fixado neste
nados com o cargo ou emprego;
artigo, ·à razão de 25% (vinte e ciru::o por Cento),
h) missão no estr:angeiro, quando o afasta- em relação aos níveis anteriores.
mento houver sido autorizado pelo Presidente da
Art 79 Os atuais valores de sa1ários fixados
República ou Ministro de Estado.
para as funções de assessoramento superior, de
Art:. 29 O indice da gratificação a que se refere que tratam os arts. 122 e 124 do Decreto-Lei
o Decreto-Lei IT' 2211, de 31 de dezembro de n~ 200, de 1967, com as alterações posteriores,
1984, fica elevado em 55 (cinqüenta e cinco) pOri- -ficam reajustados no percentual de 38% (trinta
tos percentuais.
e oíto por cento).
Parágrafo únicQ. A gratificação a que se refere..
Par~rafo úp\co. O atual montante d~ çlespe-este artigo é estendida aos servidores efetivos, sa_ com a retribuição das funções de assessornde nivel médio, pertencentes:
.irleolo superior fi~a reãjustado no mesmo percena) aos quadros e tabelas dos órgãos do Poder tual fixado neste artigo.
Judiciário e do Tribunal de Contas da União, ao
_Art. 89 _Os atuais valores da gratificação de
Departamento Nacional de Estradas de Roda- representação, devi~ pelo exercido em órgãos
gem, alcançados pelo Decreto-Lei n9 2.194, de da Presjdência da República e da gratificaçao pela
26 de dezembro de 1984, e ao. Departamento representação de gabinete ficam re<tiustados em
de Imprensa Nacional, que percebem a gratifi- 38% (trinta e oito por cento).
cação por produção suplementar, no percentual
Art. 91' A gratificação concedida aos docende 60% (sessenta por cento);
tes, nos termos da letra f do § 19 do art 19 deste
b) às tabelas de servidore~ ~cialistas dos decreto-lei, não será considerado para efeito de
órgãos da Administração Federal direta e das au- cálculo:
tarquias federais, e ao Grupo Defesa Aérea e Con1- da remuiler:aç:ão assegurada pelos arts. 3<?
trole de Tráfego Aéreo, alcançados pelo Decre- e_49 do Decreto-Lei ri~ 1.971, de 30 de_ novembro
de 198"2;.
·
··
to-Lei~ 2330, de 22 de maio de 1987, no percentual de 30% (trinta por cento) incidente, quanto
-n- da retribuição p-elo desempenho de função
aos primeiros, na referência NM-35;
de confiança, reclassificada de acordo com o art.
c) ao Ministério da Previdência e Assistência 3°, da Lei n9 7.596, de 1987.
Social e às autarquias da Previdência SociaJ, no
Art. 10. Passa a ser de 50% (cinqüenta por
percentual çle 70% (setenta por cento);
cento) o percentual da opção de que tratam os.

em
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§§ 29_ e 39__ do_ art. 39 do Decreto-Lei n 9 1.445,
-de 13 de fevereiro ele 1~76,.com a redaç~,O: da~a
pelo Decreto-Lei n 9 2270, de 13 de março de
1985.
t\rt. 11. O art I' do Decreto-Lei n°2-357, de
28 de _agosto de 1987, pélssa a vigorar acreScido
do_ seguinte parágrafo, revogados os acts. 29 e
39 e seus par~grafos do niesmo decreto-lei:

"§ 39 A gratificação de que trata o parágrafo anterior será atribuida até o ~o
de 1.800 (mil e oitocentos) pontos, por servi-

dor, correspondendo cada ponto a 0,095%
(noventa e cinco rililésimos por cento) do
respectivo vencimento básico, na forma estabelecida pelo Ministro da Fazenda."
Art. 12. As- gratificações de que tratam os
arts. 19,29 e 11, deste decreto-lei, sobre as quais
incidirá o desconto previdencit!írio~- observados os
respéctivos escalon~entos, incorporam~se aos
proventos de aposentadoria, sendo ~~nsivas aos
atuais inativos.
Art 13. OsefeitosfinailcafoS·d~çoqentes,do
disposto neste decreto-l'!!!i vigoram a partir de 19
de outubro de 1987.
. .... ..
.
Parágrafo único. Os vencimentos, salários,
proventos, pensões e benefícios devidos aos servi~
'dores civis da União, dos Territórios Federais e
autarquias. ativos, inativos e pensiónistas, serão
reajustados em 11,1% (onz.e virgula um por cen~
to), a parli!' de _19 ~e janeiro de 1"988, semprejuizo
do reã.justamenfu previsto oo- art. 89 do Decreto-Lei n• 2335, de 12 dejuriho de 1987.
-Art. 14. A__ despesa decorrente da execução
desté decreto-lei correrá à conta das dotaç~
do Orçamento Geral da União.
Art. 15. Os órgãos competentes, nas respec·
tivas áreas de atribuições, elaborarão as tabelas
com ós valores reajustados nos tennos deste de-creto-lei.
_
_
.
_.
Art. 16. Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
.
Art 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de outubro de 1987; 166• da Independência e 99' da República. - JOSÉ SARI'IEY- Lulz Carlos Bresser p...,lm -Paulo
Roberto Camarlnha.

O SR. PRESIDEI'ITE (João Castelo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto c:!e lei -qu_e vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 49, de 1987
Dispõe sobre o cálculo de custos em
pnxessostrabalhlotasedáoutnosprovl·
dêndas.
O Congresso Nacto.nal decreta: .

Art. 19 As custas a que se refere o arL 789
da Consolidação das Leis do Trabalho serão cal·
Culadas sobre o sal_árlo m_ínimo regional.
Art ?9 O depósito garantidor do juizo, -a que
se refere ó art. 899- da__CQnsolidação das Leis
do T(abalho, será devido até·o-limite de 10 (dez)
vezes o saJário mínimo regional, quer se trate de
setença líquida, quer se relacione com sentepçã
ilíquida e, neste c~o. se tomará pqr base o valo1
atribuído à causa para fins de custas e alça_da.
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Art 3<? A prova da situação cconômfea do tra-

balhador, de que cuida o art. 14, § 2 9, (la L~i
IT'5.584/70, será feita na forma da Lei n? 7.115/83
e sevirá de base para deferimento da gratuidade
da justiça nos próprios autos da reclamação traba-

lhista, sem necessidade de qualquer outra forma1i-

dade, salvo quando impugnada na defesa.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua
publlcação.
----Art. 5? Revogam-se as disposições em con-

trário.

Justificação
Este. projeto é de inspiração da nobre Seçáo
do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Passo a referir os fundamentos
que o a1icerçam.
O disposto no art. 14, § 2?, da Lei n~ 5.584/70,
fui revogado pela Lei n? 7.115/83.
-

Em verdade, não há lógica no fato de existirem
vários valores, de diversas origens, regulando o
proc-essõ trabalhista.
A Lei n9 5.584nO ftxa como_ base para alçada
o salário mínimo é à Lei n~ 7.402/85 vem reforçar
tal entendimento legal.
Não há sentido em se tomar por base o valor
de referência regional para cáJculo das custas,
contrariando disposição expressa do '!Jt. 789 da

CLT.

~

~~

De igual modo, não tem o menor sentido social
restabe1ecer como base para o depósito ganmtidor do Juízo o valor de referência regio_n~. _da
Lei n'? 6205!75, quando o art. 899 da CLT esclarece que se deve adotar por base o sa1ário mínimó
regional.
A extinção da correção monetária de que tratam
os Decretos-Leis n9s 2283 e 2.284, de 1986, não
deve servir de _estímulo à protela"ção do desfecho
dos feitos, como já vem ocorrendo.
Sala das Sessões,_ 26 de novembro de 1987.
-Senador Jamll Haddad.

LEGISLAÇÃO aTADA

CONSOUDAÇÃO DAS LEIS
DO TIWlAlliO

·······---················--sEÇÃÕm·-·---·-

nascustas
Arl 789. Nos dissídios individuais ou coletivos do trabalho, até o julgamento, as custas serão
calculadas progressivamente, de acordo com a
seguinte tabela:
I - até wn valor de referência regional, 10%
(dez por cento);
-

n- acima do limite do item I até duas vezes
o valor de referência regional, 8% (oito por cento);
ill- acima de duas e até cinco vezes o valor
de referência regional, 6% (seis por cento);
IV --acima de cinco e até dez vezes o valor
de referência regional, 4% (quatro por cento);
V- acima de dez vezes o valor de referência
regional, 2% (dois por cento).
§ 1? Nas Juntas, nos Tribunais Regionais e
no Tribunal Superior do Trabalho, o pagamento
das custas será feito na forma das instruções _expedidas pelo Tnbunal Superior do Trabalho. Nos
Juizos de Direito, a importância das custas será
dividida proporcionalmente entre os funcionários
que tiverem funcionado no feito, excetuados os
distribuidores, cujas custas serão pagas no ato,
de acordo com o regimento local.

§ 2~ -A divisão a que se refere o § 19, as custas
de execução e os_ emolumentos de traslados e
instrumentos serão determinados em tabelas expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
§ 39 As custas serão calculadas:

a) quando houver acordo _ou condenação, s~
Ore o respectivo valor;
--~ b) qUando fto~JVer _desistência ou arquivamento, sobre o valor do pedido;
- -C) quãndo o valOr for índeiemiin8do, sobre o
que o juiz-presidente ou Q j_y_izJixar;
d) no caso d~jnquérito, _Sobre 6 (seis) vezes
o salário mensaJ. do reclamado ou dos reclamados.
_§ 49 As custas serão pagas pelo vencido, de..
pois de transitada em julgado a decisão ou, no
caso-de reci.ftsõ~ dentro de 8 (cinco) dias da data
de sua interposição, sob pena de deserção, salvo
·quando se tratar de inquérito, caso em que o
pagamento das custas competirá à empresa, an~
tes de seu ju_lgamento pela Junta ou Juizo de
Direito.

§ s~ Os emolumentos de trasÍados e instrumentos serão pagos _dentro de 48 (quarenta e
oito)_ horas apOs a sua extraçào, feito, contudo,
no ato do requerimento, o depósito prévio do
valor estimado pelo fundonârio encarregado, sujeito à complementação, com ciência da parte,
sob pena de deserção.

Art

899:

Os reCursOS serãO interpostos pÕr

simples petição e terão efeito meramente devoluto, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a -penhora.
-§ }9 Sendo a condenação de valor até 1O
-(dez) vezes o valor de referência regional, nos

disSídios individuais, só será admitido o recurso,
inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectl:va importância. Transitada errijuigado·a decisão recorrlda, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância do depósito, em
f.;~vor da· parte vencedora, por simples despacho
do Juiz..
§ 2~ --Tratando~se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao qtie
for arbitrado, para efeito de custas, pela Junta
ou Juízo de Direito, até o limite de 10 (dez) vezes
o v;;rlqr: __de refeiência regional.
§ 39 Revogado pela Lei n9 7 .033, de 8 de outubro de 1982 (DO 6-!0-82).~ _
·

§ 49 O depósito de que trata o § I 9, far-se~á
na conta vinculada do empregado a que se refere
o art. 29 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, aplicando-se~lhe os preceitos dessa lei, obtervado, quanto ao respectivo levantamento, o
disposto no § 1~
§ 5? Se o empregado ainda não tiver conta
Vinculada aberta em seu nome, nos termos do
art. 2 9 da Lei n7 5.107, de 1.3 de setembro de
1966, a empresa procederá à respectiva abertura,
para o efeito do di~~to ~o § 29
§ 6~ .Quando o Valor da condenação, ou o
arbitrado para fins de custas, exceder o limite de
10 (dez) vez_es o valor de referência regional; o
depósito para fins de recurso será limitado a este
valor.
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LEI N• 5.584,

DE 26 DE JUNHO DE 1970

.. --·····--···-"--··---··-·-----'-~Da!lsslstmtdaJud!dáda
Art. 14 Na Justiça do Trabalho, a assistência
judiciária a que se refere a Lei 1.060, de 5" cl~
fevereiro de 1950, será prestada peJo sindicato
da CãtegOria profissional a que pertencer o traba~
Dlador.

§ 19 A assistência é devida a todo aquele_ que
percebei- salário igual ou inferior aO dobro do mi~~ l~gal, ficando assegurado igual beneficio
ao trabalhador de maior salário, uma vez próvâdó
que sua situação econômfca não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.
§ 29 Asituaçãoeconômicadotrabalhadorserá comptbVada em atestado fornecido pela autoridade local do Ministério do Trabalho e Previdência
Socia1, mediante diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta e oito} horas.
§ 39 Não havendo no loca] a autoridade referida no parágrafo anterior, o atestado deverá ser
expedido peJo Delegado de Polfcia da _C~I,ln~
crição onde resida o·empregã:cfõ--:LEI N'7.115,

DE 29 DE AGOSTO DE I9à:f
Dispõe sobre pi'Oft documental no.
casos que lnclca, e dá outras provkM&
das,

O Presidente da República,
Faço Sâber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 A declaração destinada a fazer prova
de vida, residência, pobreza, dependência econ&e
mica, homonimia ou bons antecedentes. quando
firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da lei, presume-se
verdadeira.
Parágrafo único. O disposto nesie __artigo não
se aplica para f.ns de prova em proceSso penal.
Art. 29 Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se..á o declarante às sanções civis,
administrativas e criminais previstas na legis]ac;ão
aplicável.
Art. 39 A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante _
Art. 49 Esta- Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em con-

trário.
Brosma, 29 de agosto de 1983; 162• da !ridependência e 959 - da República. - JOÃO FJGaEIREDO - lbrahlm Abi-Ackel - Hélio
Belbilo.

O SR. PRESIDErri'E (João Castelo) - 0 projeto lido vai à publicação.

Sobre a mesa, Comunicação a ser lida pelo
Sr. Primeiro-5(cretário.
É lida a seguinte

Senhor Presidente:
COmUnico a V. Ex', de acordo com o disposto
no art 43, alínea "a", do RI, que me ausentarei
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do trabalhos da casa durante o mês de dezembro,
em face de permanência no exterior.-

Sala das Sessões, em 25-11-87. Franco.

Itamar

O SR. PRESIDEI'IlE (João Castelo) -A comunicação lida vai à publfcaç"ã:o.

OSR. PRESIDEI'IlE (João Castelo)-APresidência recebeu as Mensagens n.,.s 397 a 401,
de !987 (n• 582 a 586/87. na origem). de 25de novembro do corrente ano, pelas quais o senhor Presidente da República, nos termos do arl
42, item VI, da Constituição, e de acordo com·
o art. 29 da Resolução rT' 93176, do Senado Fede-

rai, solicita autorização para que as Prefeituras
Munidpa1s de Campina Urande (PB) e Praia Grcmde (SC) e Os Governos dos Estados do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, possam contrata·r
operações de crédito para os fins que especificam.

NostennosdaResoluçãon9 l,de 1987,aPresi-

dência designará, oportunamente, os relatores
das matérias.
OSR. PRESIDEI'IlE (João Castelo) -APresidência recebeu as Mensagens n9s 402 a 409,
de I 987 (n~ 588 a 595!87 na origem). de 25
do corrente, pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, Item VI da Constituição, e de acordo com o art. 2~ da Resolução
nç 93n6, do Senado Federal, solicita autorização
para que os governos dos Estados do Paraná,
Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Cãtarina
e as Prefeituras Municipais de Ceará Mirim (RN)
e Ponta Porã (MS), possam cOntratar operações
de crédito para os fins que especificam.
Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, a Presidência designará, oportunani.ehte, o relator das
matérias.
OSR- PRESIDEI'IlE (João Castelo) -Apresidência recebeu, do Prefeito Municipal de Rio
Branco, Estado do Acre, documentos pertinentes
ao pleito constante do Oficio n9 s/42, de 1987.
expediente lido será encaminhado êlo relator
da matéria na Comissão de Constituição e Justiça,
Senador Alfredo Campos.

o

O SR. PRESIDEI'IlE (João Castelo)- Concedo a paJavra ao primeiro orador inscrito, nobre
Senador Ruy Bacelar.
OSR. RUYBACEUIR (PMDB-BA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Longos anos de corrupção e autoritarismo levaram o Estado da Bahia a uma situação dramática,
dificil, e tenebrosa. A incompetência administrativa, unfda à corrupção, defxava nos baianos o
sentimento de que Governo era sinónimo de violência, arbítrio, malversação do dinheiro público.
Para mudar a Bahia, para a reconstrução moral
de nossa terra, seJamos um pacto político poderoso que aniquilou galhardamente o_ vergonhoso
bastião que a ditadura mantinha firme na Bahia.
A vontade política dos baianos, manifestada nas
eleições de 15 de novembro do ano passado,
conduziu-nos ao Governo.
Essa vontade, entretanto, nunca foi reconhe-cida nem respeitada pelo Sr. José Sarney. As reivindicações da Bahia, através do seu legítimo Governador, foram simplesmente ignoradas. Cons-

tanternente, situações de embaraço eram criadas
pelo PlanaJto, situações muitas vezes provocativas.
O Governador Waldir Pires vinha convivendo
com essa situação, para, na sua óptica, evitar
transtornos ao processo de transição, bem assim,
evitar rTiã.is dificuldades ao já abalado desempenho da máquina administrativa do Estado.
Pois bem Sr. Presidente e Srs. Senadores, toda
essa_ situação de desrespeito à vontade soberana
dos baianos, ainda não era suficiente para o atual
Presidente da República.
Em face·da posição assumida pelo Governador
Waldir Pir~ apoiando a proposta de duração de
mandato de quatro anos para o atual Presidente
da República, o Governo da Bahia passou a sofrer
pesadas retaliações por parte do Governo Federal:
o processo de rolagem da dívida do Estado foi
retirado da pauta da última reunião do Conselho
Mõnetário Nacional, assim como projetas de vital
interesse para os baianos encontram-se paralisados .. Assiste-se_ a uma tentativa de verdadeiro cerco ao desenvolvimento da Bahia.
O Presidente da República, infelizmente, demonstra entende( política como simples troca de
f~res, utilizando métodos que não são cOJTetos
para ter o apoio para mais de quatro anos de
mandato.

O Sr. Chagas Rodrigues -

um ãparte?--

-

Permite V. Ext

-

O SR. RY BACElAR -

Com prazer, ouço

v. Ex'

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Ruy Bacelar, quero, no momento, expressar a minha calorosa e decidida solidariedade ao üustre
e honrado Governador da Bahia, Waldir Pires. Trata-se de um homem público de grande passado
e:Cfe-grande valor, que não -só-Se sente honrado,
mas honra a Bahia, governando a vellia Província.
Receba V. Ex" a minha solidariedade, solidariedade ao Governo, Governo legítimo, solidariedade
ao povo da Bahla e solidariedade à Bancada Dustre-da.Bahia nesta Casa do Congresso Nacional.
O SR- RUY BACElAR- Agradeço penhoradamente o aparte do eminente representante do
Piauí. Esta solidariedade, não tenho dúvida, feita
ao Governador da Bahia, é, sobretudo, ao povo
da B_ahia.

O Sr. Jutaby Magalhães EX' um aparte?

Permite-me V.

.:·:O SR. RUY BACELAR- Tem o aparte o
emlnente Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador
RiJy Bacelar, infelizmente, não tive oportunidade
dé acompanhar o pronunciamento de V. Ex' desde o início. Por motivos diversos. estou chegando
spmente agora a este plenário. Ouvindo-o falar
Sobre as retaliações que a Bahia vem sofrendo,
quero não apenas solidarizar me com o pronunck!mento de V. ~, mas também denunciar esse
fato à Nação. O que estamos vendo, neste Governo, é a tentativa de se governar o Brasil como
se estivesse fazendo uma ação entre amigos. Soffitmte-_os-amigos têm direito à repartição de beneSSeS do Governo. Não queremos participardessa -repartição de benesses. O que não podemos
admitir, nobre Senador, é que a Bahia, os baianos
sofram_ as conseqüências de atas mesquinhos
8
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que partem do Presidente da República. Não me
refiro às demissões que se estão fazendo constantes hoje na Bahia. No caso, seria demons-traç;o de quanto é pequeno aquele que determina
essas ações de retaliação. O que mais me preocupa é ver a Bahia sendo prejudicada nos seus
financiamentos, naquilo que os baianos têm direito de receber por parte do Governo Federal, não
como um favor, mas como um dever, um dever
da repartição da receita pública. O que vemos
são planos que estão Já- através do Governador
Waldir Pires, para atender à população pobre da
Bahia - prejudicada por esses atas de mesquinharia,É por fatos como estes que devemos protestar, Sr. Senador, e não o fato da demissão
quando um Deputado vota a favor de três, quatro
anos de mandato para presidente e, em seguida,
sua esposa é demitida de um órgão do Governo
Federal. Esta atitude já seria uma demonstração
de que este Governo não age seriamente. Para
nós, o principal é o que V. Ext estava dizendo
quando entrei aqui para retirar da pauta do Conselho Monetário Nacional as ações que interessam
à Bahia, projetas que interessam aos baianos e
muitO de perto às classes mais desfavoreddas
do nosso Estado._ Isto sim é QUe não podemos
admitir. É contra isso que V. Ex!', eu e o Senador
Luiz Viana iremos lutar neste Senado para mostrar
ao Presidente da RepúbUca e aos seus Ministros.
principalmente a esses Ministros atra:bDiários que
s6 sabem agir na base do chicote numa mão
e dinheiro na outra, como era a ação do Ministro
das ComurUcações, na Bahia, e foi essa ação repudiada nas últimas eleições. Mas esses cidadãos
sofrerão, aqui, também, o nosso repúc:Uo e a nossa
denúnda, por todos esses atas de mesquinharia,
porque a nós só interessa, nesse momento, defender os interesses do nosso Estado e do nosso
povo.
O SR- RUY BACELAR- Agradeço o aparte
de V. Ex!', porque vai ao encontro do pensamento
do povo da Bahia. O povo da Bahia demonstrou,
nas últimas eleições, que deseja...
O Sr. João Menezes -

Permite V. EX' um

aparte?

OSR. ROY BACELAR:-••• se ver livre claque~
les que o governaram por muito tempo. E hoje,
infelizmente, o Senhor Presidente da RepúbUca
protege, acolhe essa minoria insignificante, que
tantos males fez à Bahia.
Por isso, recebo, com muito agrado, e incor-poro ao meu pronunciamento, o_ sério aparte de
V. Ex!', Senador Jutahy Magalhães.
Concedo o aparte ao eminente Senador João
Menezes, Líder do Partido da Frente Uberal.
O Sr. João M~-Senador RuyBacelar,
sabe V. EX' da admiração que tenho, sobretudo
pela sua condição de luta, luta aberta; e também
pelo Governador Waldir Pires com o qual tenho
a melhor relação de amizade e por quem tenho
muito admiração pela sua lnteligência e pelo seu
trabalho.. Mas não vejo razão desses ataques constantes contra o Presidente da República, pelo fato
de estar uma pessoa nomeada aqui e sair outra
acolá, porque política é isso mesmo. O Governador da Bahia não nomeia ninguém. Na política
do Governo- da Bahia, se eu for pedir um lugar
para um. cidadão da oposição, para o meu amigo
Waldir Pires, ele não vai nomear, ele não vai aten-
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der, e se contra ele houver alguém, ele vai tirar
também. E isso não é coisa do outro mundo,
é quase que um costume, é quase que um hábito,

é quase que uma norma na política brasileira.
Sabe V. Ex" que se eu for pedir um lugar lá, para
o Governador Waldir Pires, eu não vou conseguir,
ele não vai dar; e se eu tiver alguém nomeado

Já, das minhas relações de amizade, e que ele
precise do lugar, para botar um amigo dele, ele
vai tirar. Agora, quanto a esses fatos que V.~
alega, de que há restrições em matéria financeira,

e coisas que cabem ao Estado, eu não sei se
realmente os fatos estão se realizando como V.
Ex" está alegando. É um assunto realmente a examinar e verificar o que se passa. Mas não acredito

que o Presidente José Samey aja no sentido de

procurar criar dificuldades, fazer retaliações, etc,;
acho até que Sua Excelência age com muita bondade, é até bom demais; tem agido com paciência
demais. E é o que todo mundo reclama, que
o Presidente José Samey~ Presidente da Repó.-

blica, n6o age, não toma providêm:iªs. EntAo, ele
precisava tomar providências maiores para, realw
mente, fazer valer a sua ação e exercer a sua
função como Presidente da República. no regime
presidencialista. Isso é inevitável, e precisa realmente acontecer~ Dessa maneira, com o devido
respeito a Ext qUanto essa·p-arte-aerecramação, de lugar, acho que V. Ex9 não tem nenhuma
razão, pois V. Ex' faria a mesma coisa ou até
pior, porque o Presidente faz pouco. Sua Excelência não toma as providências que deveria ter
mar, porque se ele tomasse mesmo não haveria
tanta confusão, toda essa briga, e talvez as coisas
andassem mais calmamente. Quanto à essa outra
parte, de que o Estado tem direito, isso é algo
a se examinar, a se verificar, e que também estou
disposto a examinar com V. ~ Muito obrigado
pelo aparte.

v.

a

O SR. RCJY BACELAR - Eminente Senador
João Menezes, a recíproca, em relação às bondosas palavras de V. Ex", a meu respeito, também
é verdadeira.
Entretanto, o problema não é de número, não
é de o Presidente nomear, demitir, pois isso é
uma prerrogativa de Sua Excelência no regime
presidencialista. O problema é de retaliação. São
os males que o Presidente está fazendo à Bahia
e ao seu povo, em relação ao envio de recursos
a que a Bahla tem direito. Não estamos mendigando, estamos exigindo aquilo a que temos direito; a Bahia quer resgatar um pouco do muito
que tem dado ao Brasil. E por isso iremos nos
levantar contra este Governo.
O Sr. Ronan Tito - Pennita-me V. Ex' um
aparte?
O SR. RUY BACElAR- Concedo o aparte
ao eminente Senador por Minas Gerais, Ronan

Trto.
O Sr. Ronan Tito- Pedi o aparte a V. EJcf,
inicialmente, para solidarizar-me não s6 com V.
Ex', mas também com o nosso queridíssirno Governador Waldir Pires, homem que tem estofo
de estadista, uma das reservas morais deste País,
e do qual muito esperamos. Quem não se lembra
do que o nosso Ministro Waldir Pires fez na Previdência Social? Na Previdência Socia1 S. eX' adotou
um tipo de política bastante diferente dessa que
parece ser o ideário do PFL; porque o üder do
PFL acaba de dizer que política é Isso mesmo,

a gente bota, tira, tira e bota. Realmente, nunca

tive o prazer de ler o programa do PFL, mas agora
esto_li_ cQohecendo o ideário do PFL, porque o
Líder acaba de confessá-lo aqui neste Plenário:
é a política de bota e tira. que S. Ex' acha muito
natural. O Ministro Wa1dir Pires, quando assumiu
o Ministério da Presidência Social, recebeu-o literalmente quebrado, com um déficit previsto de
7 trilhões de cruzeiros, e num prazo de 9 meses
fechou-o ano com superávit. Para mim- Uder
do PFL -- isso é que é política. Polftlca é o que
fez Waldir Pires na oposição, e muitos brasileiros,
para se opor a essa política do bota, tira, do tira
e bota. Cargos pltblicos,.nobre Senador, dinheiro
pó.blico não é propriedade privada de Governador,
que é eventual, mas é contribuição do povo para
a sua felicidade. Veja bem, nobre Senador, essa
distribuição cruel de recurso que existe, no Brasil,
em que tudo é arrecadado no Município e no
Estado! Mas faz parte do centralismo, da ditadW'a,
trazer tudo para Brasília, para que depois os prefeitos ven.'lam e.q1.:i de chapéu r-.a mão, os ga-vernadores venham de chapéu na mão, buscar aquilo
que por direito pertence ao povo, que foi arrecadado lá na Bahia, e, por isso, pertence ao povo
baiano. Nenhum pai da Pátria -protesto energicamente .....:....-tem--O direito de faltar com esse di-nheiro, que por obrigação deve ser devolvido ao
povo da Bahia. Solidarizo-me com V. Ex', com
o Go~nlador Waldir Pires e com o~ da Bahia,
e protesto energicamente. Não estamos mais vivendo a lei do chicote nem da ditadura. Estamos
vivendo a abertura democrática, e a democracia
que se deve iniciar, prindpalmente, depois que
for implantada a Constituição para a qual estamos
trabalhando, Tancred.o Neves não pode ter morrido à toa, ele não percorreu o Brasil inteiro, falando em democracia, para depois Virmos aqui ao
Plenário do Senado e ouvirmos esta triste lição
de ideárlo, de que política é bota, tira e bota; pelo
amor de Deus. V. Ex' terri toda a razão. Estou
de pleno acOrdo em que os govemafttes, Sr. Seriador, todos eiE;!'s_ são transit6rios, inas o povo não.
E por isso rriesmo, esse dinheiro arrancado do
povo_ tem que ser devolvido ao povo, sem favores.
O SR. RUY BACElAR -Agradeço o aparte
que muito engrandece o meu pronunciamento,
porque V.- Ex' faz justiça a um dos grandes homens públicos deste País, o Governador Waldir
Pires. S._ Ext; como no Ministério_ da Previdência
, ·realiza um Governo transparente, participativo,
e que passa-a-ser exemplo para o Brasil. Basta
dizer, eminente Senador Ronan Trto, que o Diúlo
Oftdal da Bahia. publica, todos os dias, a receita,
o que o Governo arrecadou e o que pagou, todos
os dias; quer dizer, é um Governo aberto, claro,
transparente, onde o dinheiro dQ povo está sendo
usado religiosamente em benificio do próprio povo. -Por isso agradeço penhoradamente o se_u
aparte e a sua solidariedade, que além de ser
um ato de justiça ao Governador Waldir Pires é
também ao povo ~ano. Muito obrigado a V. EX'
.Mas, como dizia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Presidente da República, infeliunente, demonstra entender política como simples troca de
favores, utilizando métodos que não são corretos,
para ferO a:iX:i!O-pcifáiriais de4 anos de mandato.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos
nossos compromissos de campanha foi o de oferecer;- a riíVeJ nacional, o apoio de que Waldir
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tanto necessita para a reconstrução da Bahia e
do Nordeste. Por Isso mesmo, não admitiremos
qualquer tipo de retaliação.
A Bahia exige respeito: os baianos querem ver
reconhecida a sua vontade manifestada nas urnas. A truculência e a perseguição são métodos
condenados no novo espírito democrático que
tomou conta da população baiana.
Daí por que acreditamos não serem mais aceitáveis métodos autoritários em nosso País, nem
retaliações odiosas.
Tudo isso é dito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por quem, como eu, teve vários amigos demitidos dos seus cargos- e recebeu essas exonerações com muita honra e altivez -amigos demitidos por terem apresentado, logo no inicio dos
trabalhos da Constituinte, propostas estabelecendo a realização de eleições diretas para Presidente
e Vice-Presidente da República cento e vinte dias
após a promulgação da nova Constituição e, com
isso, tomando-me alvo da vingança mesquinha,
peq-.;:~n~.

do ~....ml Pr--..sidt:!:ntt:!: da R~públlc~.

Na verdade, o Presidente da Repó.blica, ao estender a temporada de pers~ições a outros brasileiros que não apoiaram a tese de cinco anos
para a duração de seu mandato, demonstra claramente a sua incompetência na condução dos problemas políticos suscitados pela fase de transição
que atravessa o Pais, bem como investe contra
toda a população brasileira que deseja eleição
para Presidente em 1988.
O Sr• .Jutahy Magalhães- Penn~e V. Ex'
um aparte?
O SR. RUY BACELLAR- Ouço V. Ex'

O Sr. Jutahy Magalhães - É necessário
também, nesta oportunidade do pronunciamento
de V. Ex', nós desmascararmos a inverdade que
tem sido espalhada pelo Brasil, através de manifestações de auxiliares do Presidente, de que o
GovemadQr Waldir Pires teria procurado por
ações menos corretas, por imposições, modificar
votos de Parlamentares que faziam parte da Comissão de Sistematização. Nós que acompanhamos d,e perto a ação do Governador Waldir Pires
sabemos que S. Ex'- jamais iria impor sua vontade,
porque seu compromisso foi com a liberdade de
pensamento, que foi wna das suas bandeiras da
última campanha na Bahia, pois S. Ex" dizia que
a partir daquele instante os baianos estariam livres
para pensar, para agir de acordo com a sua própria consciência, sem temer revanchismos, sem
temer retaliações de quem quer que seja. Nós
estamos acostumados, várias vezes. a discutir essas questões políticas com o Governador, fazermos reHexões em conjunto e divergirmos de opiniões de S. Ext que jamais procurou impor a sua
própria vontade, nem quando discute com os grevistas na Bahia; não impõe a sua vontade quando
discute_ com invasores lá na Bahia; S. Ex' procura
auscultar as opiniões de_ cada um dos cidadãos
baianos para, então, tomar suas decisões e, após
refletir. e ver as condições do Estado, atender às
reivindicações das comunidades. Esta foi a bandeira que S. Ex'- assumiu na campanha e foi essa
bandeira que n6s aplaudimos e pela qual o povo
baiano·, por grande maioria, deu-lhe a vitória para
derrotar exatamente aqueles cp,1e faziam da prepotência a ação governamental. Epor isso que nesta
hora temos que mostrar o que significa um governo democrático, um governo-de liberdade, como
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é o Govêmo baiano. Jamais na f3ahfa as forças
governistas, aqueles que apoiaram a eleição de
WaJdir Pires, temeremos a ação de revanche, porque estamos vendo na Assembléia Legislativa vários Srs. Deputados do Partido do Governo votan.do contra mensagens do Governo, mas jamais
tiVeram do Governador quaJquer ;JÇ:ão de retaliação. Desta fonna, devemos também trazer o nos, so testemunho para ficar nos Anais desta Casa
e mostrar a diferença que existe entre o Governo

democrático da Bahia e o Governo atrabiliário:
o nosso, da Bahia, pensa, adma de tudo, na liber-

dade de cada wn. Senhor Senador, eis a razão
pela qual queria fazer este registro para mostrar
a inverdade que estão procurando fazer crer, de
que houve pressão do Governador para que os
deputados votassem peJos quatro ~nos. Não houso!
O SR. RCJY BACELAR - O testemunho de
V. EX' é mais que verdadeiro, eminente Senador
Jutahy Magalhães. O Governador da Bahia é intransigente defensor da liberdade e da democracia. De fato, discutimos, pensamos e reDetimos
os problemas braslleiros, jamais o Governador
Waldir Pires impôs a sua vontade a qualquer um
dos nóssos deputados, quer da Assembléia Legis.
lativa, quer da Câmara Federal O único patrão
-Waldir Pires sempre diz que tem e que todos
n6s temos - é o povo e somente o povo pode
' pressionar junto à Constituinte.
Mas, dando prosseguimento, Sr. Presidente e
Srs. Senadores".
O SR. PRESIDEI'I'I'E (João castelo. Fazendo

soar a campainha.)- Nobre Senador Ruy Bace--

lar, peço a V. EX" que procure conduir o seu discurso, porque o seu tempo já está esgotado.

O SR. ROY BACElAR- Estou terminando,
Sr. Presidente.
Mas, voltO a dizer, não assistiremos a isso passiYDillente. Levantaremos a Bahia contra qualquer
ato que vá de encontro aos seus interesses maio-

res.
E, finalmente, saiba o Sr. José Samey que não
existe mais no meu Estado quem se submeta
ao mando e ao azorrague de espectros e espantalhos da ditadura. Em 1988. com o apofo da
Nação brasileira, iremos aposentar, definitivamente, da vida pública, o Presidente José Samey.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEI'I'I'E (João castelo)- Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRAI'ICO (Pl -

MG. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Recebi do Engtmheiro Antônio Leopoldo TristãO, Presidente da Regional da Rede Ferroviária
Federal de Juiz de Fora, o seguinte telex:
Exmo.Sr.
Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasilia-DF
Cfrgente

008/APG-RJF/25-11-87.
As negociações das reivindicações dos ferroviários (reajuste salariaL implantação do plano de
cargos e salários aprovado pela comissão paritaria criada para elabora-lo, em cumprimento das
d6usulas do acordo coletivo de maio de 1987
~ a reintegração dos demitidos em função da

luta da classe ferroviária) óra em curso entre oS
sindicatos e a RFFSA, vem se processando em
clima de alto nivel se vislumbrando já a possibilidade de acordo em torno das cláusulas económicas.
V:em se constituindo um ponto de atrito, podendo ~~var a uma paralisação nacional, a questão
da reintegração dos demitidos. Este Ponto que
trata de uma justa reivindicação dos sindicatos
e que visa fortalecer o movimento sindical como
um todo encontra resistência por parte de representantes do ministério 'dos transportes que não
se justificam e até_mesmo preocupa a quem deseja chegar a um entendimento sem a necessidade
de se paralisar o sistema ferroviário nacional. No
momento em que o Presidente Samey anistia
aqueles que participaram da manifestação contra
sua pessoa ocorrida no Rio, porque esta intransigência em relação a luta de 30 ferroviários no
momento em que a Assembléia Constituinte pode
aprovar uma anistia para os demitidos em função
da luta sindical, e realmente preocupante um posicionamento por parte de segmentos do governo
que podem leVclr a radicalização que não interessa
ao País.
.
Visando a contribuir para que as negociações
da RFFSA com os sindicatos cheguem a bom
termo, e que vimos solicitar a interferência de
V. 8' junto ao Presidente Samey e o Sr. Ministro
dos transportes, para que-a reintegração dos ferroviários demitidos seja solucionada pela via política
e na ótica dos interesses maiores do País.
Eng: Antonio Leopoldo.TI'Istão- 032
212.9288, Presidente da AP{!-RJF.
-Este te1ex vem assinado, como eu disse inicialmonte, pelo Engenheiro Anlônio Leopoldo Tri&tio, Presidente da AP(J, da Rede Ferroviária Federal de Juiz de fora;
Neste instante, Srs. Senadores, estou sendo informado de que a reintegração dos feri'O\Iiários
se processou. Caso tal informação seja verdadeira, nossas congratulações portai decisão. Caso
contrário, fJ.Ca a nossa solitação para uma interferência direta de S. EX", o Sr. Ministro dos Transportes, no sentido do atendimento destas reivindicações.
Esta mesma solicitação dirijo também à nobre
Bancada do PMDB, para que interfira junto a S.
Ex', o Sr. Ministro ~s Tr~portes, com vistas
às reivindicações dos ferroviários do Brasil. Muito
obrigado.
O SR. PIU!SIDEI'I'I'E (João castelo}- Con-

cedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.

-- OSR.-jóS~ FOGAÇA (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)"--: Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou tentar ser o mais breve possível nas minhas
col9C8ções. Eu não poderia deixar de usar a palavra~_n~ _momeqto, para fazer uma rápida refte-xão sobre o-andamento dos trabalhos na Assembléia Nacional Constituinte.

. Twemos, ontem, uma votação sobre um reque--

nme~ -~e preferência. que acabou resultando

na vi~ do giupo que se autodenominou, espeta, sutil e competentemente, de Centrão.
Na verdade, parece-me que ficaram claras e

definidas as fronteiras deste processo con-.inte.
E, a.cima de tudo, ficou evidente, ficou indesment!vel que hó uma dMsão equilibrada de forças
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políticas, forças conservadoras ou liberal-conservadoras e forças progressistas de outro lado.
Não v«tii como, neste momento, nós tenhamos
que encarar esse fato como algo que venha a
deslustrar o trabalho c_onstituinte. Não sou daqueles, Sr. Presidente, que está vendo esse fato politico, ontem ocorrido, como algo que nos leve ao
absoluto desânimo e ao absoluto desencorajamento neste momento tão difícil da vida nacional.
Penso que dai deve emergir uma consciência rútidá do que é um trabalho constituinte e do que
é fazer uma Constituição. Tenho sido, talvez, o
mais insistente repetidor da frase, a qual várias
vezes tenho usado e, da qual, várias vezes tenho
me valido. para argumentar, em determinados
momentos, de que não se faz, Sr. Presid~e. não
se faz. Srs. Senadores, uma ConstituiçãO de vencedores sobre os venddos; não se faz uma Constituição em que os derrotados se sintam esmagados pelos vitoriosos. Não é possível produzir
um texto constitucional que tenha, de um lado,
defensores incondicionais e, de outro lado, inimigos radicais. Vou mais adiante; diria, nobre Presidente e Srs. Senadores, que nem mesmo se faz
uma Constituição que resulte da simples vitória
da maioria sobre a minoria, porque uma Constituição assim teria uma sustentação débil e estaria
precariamente alicerçada na idéia de que um grupo social se impôs a outro, nas formaS básicas
de organização da sociedade. Não. É ~el que
os conflitos sociais, que as contradiçõ$ que se
deram, Já na sociedade, s_e estabeleçam; aqui, no
Congresso Nacional. no Senado da ReJ>ública e
na Câmara dos Depútados. É possível até que
venhamos a aprovar leis, por 51 % cOntra 49
% dos membros desta Casa e da Câmara, porque
a lei pode ser episódica, pode ser passageira, pode
ser circunstancial; mas, segwamente, ~o é uma
Constitujçâo. A Constituição tem que ter wn núnimo caráter de perenidadé, de permanência; deve
ser minimante duradoura e, para que iSto aconteça, ela tem q'ue resultar do consenso das diver·
sas forças sociais, mas não o consenso fabricado,
não o consenso da manipulação; o conSenso que
resulta da capacidade de ceder um pouco, para
ganhar um pouco, da capacidade de fazer concessões para obter vitórias.
Se pretendemos agir, no processo constitUinte,
como quem deseja derrotar e esmagar os nossos
inimigos ou adversários políticos, não estamos
produzindo uma Constituição perene e_ duradoura, estaremos produzindo. isto sim, um texto frágil,
qo.e seguramente será golpeado na primeira es"quina da História.
É por isSO, Sr. Presidente, que não tenho a
preocupação, que não tenho o espírito de dramaticidade e até de tragédia que tomou conta de
alguns, depois do resultado da ~ção de ontem,
principalmente daqueles qoe se m.~r"P?ram n_as
lutas pelas grandes reformas soc1ms, InstituCionais e econômicas neste Pais.
Acredito que, desta ~o mais clara da composição de forças, e do equilíbrio que há _entre essas
forças, haverá de resultar um processo de negociação competente, uma articulação política inteligente, que seja capaz, isto sim, Sr. Presidente,
de fazer com que os s~res mais l~rais Ço pe':samento progressista sejam capazes~ ,se urnr
com os setores mais modernos do~ns:amento
liberal, porque é daí que, seguramente, resultará
o texto defmitivo, duradowo. consagrado, amado,
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acatado e defendido, não· por uma parcela, mas
pela totalidade da população brasileira.
Não quero, Sr. Presidente, em hipótese alguma,

neste momento, ser o arauto da desgraça, da
tragédia, porque não vamos caminhar para o con~
Oito e para o impasse. Vamos. Isto sim, caminhar
para o acordo, para a unifiCaÇão e convergência
das vontades porque, depois que tivermos uma
Constituição que organize democraticamente a
sociedade, s6 depois que tivermos uma Consti-

tuição capaz de construir instituições sólidas, com
mecanismos de flexibilidade para suportar as tensões po]íticas, só então é que poderão ter vez

os necessários conflitos democráticos que têm
que se dar na sociedade, princfpalmente numa

.sociedade injusta, numa sociedade dividida em
classes, numa sociedade onde as diferenças econômicas e sociais são das dimensões brutais em
que encontramos na sociedade brasileira.
O conflito é absolutamente imprescindível; a

divergência é absolutamente indispensável; o
confronto é parte do processo democrático. Mas
isto se dará ao longo do processo democrático
e não na elaboração de uma Constituição. Na
Constituição, teremos que abrir mão dessa visão
conflitiva, dessa concepção agônica para uma vi,s6o de Convergência, de unJdade e de um esforço
coletivo nadonal em tomo de um texto que atenda
aos interesses mais significativos, mais expressivos da Nação.
É, nesse sentido que, tenho certeza, vamos caminhar para um processo Constituinte maduro,
proficuo, frutífero e de notáveis resultados.
Obrigado a V. Ext, Sr. Presidente. (Muito beml
Polmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Está
~tado o tempo destinado ao Expediente.
I Passa-se à

as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Está suspensa a sessáo.
(Suspensa As 17 horas e 14 minutos, a
sess§o é reaberta às 17 horas e 22 minutos.}

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Está reaberta a sessão.
Vamos proceder a nova votação. Na forma regi~
mental, a votação será nominal.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os
seus lugares.

OSR. PRESIDENTE (João Castelo) -Como
vota o üder do PMDB?
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sim.
OSR.PRESIDENTE(JoãoCastelo)-Como
vota -o Líder do PFL? {Pausa.)
Como vota o Uder do PDS?

O Sr. VlrgiHo Távora -Sim.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,

peçO a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Tem
a palavra V. EX"

OSR. JUTAHY MAGALHÃES-Não estan·
do presente o Senador João Menezes, q4e solici~
tau a verificação de quorum, peço que V. Ex'
considere nulo o pedido. (Pausa.) S. EX" está che~
gando agora.
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) - Trata-se do p-edido de verificação sobre o empréstimo para Rondônia.
OSr.FemandoHenriqueCardoso-Averificaçáo se faz através do voto. V.~ JJ1e perguntou
se e-stou a favor ou cOntra a concessão do empréstimo.

OSR. PRESIDENTE (João Castelo) -Peneilamente, trata-se da votação do projeto.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto n9]94,
de 1987 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer
IT' 19, de 1987), que autoriza o Governo do
EstadO--de Rondônia a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 78.021322,63
(setenta e oito milhões, vinte e um mil, trezen·
tos e vinte e dois cruzados e sessenta e três
centavos).
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sou
favoráveJ a que se conceda empréstimo a Rondônia.
()SR.PRESIDENTE(JoâoCasteJo)-:-Como
vota o Uder do PFL?
O Sr. João M.en~es-Sou a favor do pedido
de verificação.

O SR. PRESIDENI"E (João Castelo)- Esclareço aos Srs. Senadores que se todos votarem
SIM, o projeto será aprovado.
Como -vOta o -uder do PD17

extraordinária anterior, tendo a sua votação adiada
O Sr. Mauricio Con-9- Sim.
por falta de quorum.
OSR.PRESIDENTE(JoãoCastelo)-Como
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Em votação. _ _
_
. _ vo~ o Ud~r do PSB~ (Pausa.)
Os Srs. SenãdOres que o aprovam, queiram
OSR. PRESIDENTE (João Castelo) -Como
permanecer sentados. (Pausa.)
vota o Uder do PMB?

Aprovado.

O Sr. Antoruo Farias- Sim.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
'Jerificação de quorum.

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O Sr. Odadr Soares -Sr. Presidente, peço
verificação de votação.

cedo a palavra ao ilobre Senador João Menezes.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -

Vai

aer feita a verificação solicitada. A Presidência vai
suspender a sessão por 1O minutos, acionando

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- ConO Sr. João Menezes -Sr. Presidente, acho
que estão fazendo uma ligeira corifusão na qual
está indo V. Ex'
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O SR. PRESIDENI"E (João Castelo)- Não,,
absolutamente;- não há confusão, nem a Mesa
está irldo na confusão. O projeto, uma vez votado
e por todos os líderes aprovado, pode ser pedido,
em segui~. a verificação.

O Sr. Joio Menezes - Estamos votando
o pedido de verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Castelos) - Senador João Menezes, V. Ex!' s6 pode pedir verificação-depois que todoS Os_ Srs.líderes votarem.
Os Srs. senadore,s podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM ''SIM" OS SRS. S/!JfADoREs: Alfonso

CamargO - Alfredo Campos - Almir Gabriel
-Antonio Fãrias- _.:;_ Carlos Chiarelli - Chagas
Rodrigues - Francis_co Rollemberg- Fernando
Cardoso - Gerson Camata - Iram Saraiva ltamar Franco - João Calmon -José Fogaça

-José Richa - Jutahy Magalhães - Leolpodo
Perez - Mansueto de Lavor - Maurido Corrêa
- Meira Filho- Nelson Wedekin - Odacir Soares - Olavo Pires - Paulo Bisai - Pompeu de
Sousa- Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Ar•
gão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Virgilio TáVOra - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- VOtaram SIM 30 senadores.
Não hou\l'e voto contrário.
Não houve abstenção.
Não houve quorum. A votação fica adiada.As matérias constantes dos itens 2 a 102 é
108, constib.lídos dos Projetas de R~soJução n"S

195 a 293. Requerimento n' 240/87, Projeto de
Lei da Câmara n 9 216/BS e Mensagem n9 328!87,
dependentes de votação, ficam adiadas.

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presiderite,
embora não vá influir no resultado, V. Ex' tem
que contar a presença do senador Odacir S~s,.
quê estava no recinto e não votou.

O SR. PRESIDENI"E (João Castelo)- Registra-se a presença do Senador Odaclr Soares. A!J,.
sim, são 3 I Srs. senadores presentes.
Passa~se às matérias em fase de discussão.

O Sr. Odaclr Soares- Sr. Presjdente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- C6t>cedo a palavra ao nobre S(!flador Qdacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. P'eJ~
ordem, pronuncia o_ seguinte discurso. Sem ~·
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
Quero registrar apenas a minha estranheza, em
relação a algumas colocações que aqui for~m
feitas, porque considero da maior gravidade~ ínclusive a colocação que foi lamentavelmente formulada pelo eminente Senador Jutahy Mafj'alhães, a quem tanto respeito, no sentido de -qu-e
o pedido de verificação de quorum não ha\)ia
sido fonnulado por mim. Considero o fato da
maior gravidade, porque esta é e deve ser uma
Casa séria. Não devemos levar as votações sob
essas condições pois creio que esses fatos em
nada engrandecem, em nada honram, ou m~lho
rama imagemdoSenadoFedeml perante o País.
Gostaria de enfatizar ·essa questão, pois eu e$·
valá atrás e fiz a soU citação de quorum formulado
pelo Senador João Menezes. Desejo, efetlvamérlte
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registrar que, para o bom andamento dos trabalhos desta Casa, traPalhos esses que vão se processar até o dia 4 de dezembro, que o encaminhamento das votações, que os fatos que aqui ve-nham a ocorrer sejam, realmente, levados a sério
e considerados à luz daquilo que está ocorrendo.
O Sr. Rachld Saldanha Derzl- Nobre Senador...

O SR. ODACIR SOARES- Solfdto ao Senador Saldanha Derzi que me permitisse falar,

porque eu estou levan~do uma_ questão de Ol'dem e não há apartes em questões de ordem.
S. Ex"- devia saber disso. "
.. ___ __ _.
Quero, então, mais uma vez déixar fixado e
registrado esse fato que considero da maior gravidade. Lamento que ele tenha sido formulado pelo
eminente Senador Jutahy Magalhães, PrimeiroSecretário desta Casa.
O Sr. Radtid Saldanha Derzl - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O Sr.. Jutahy Magalhães peço a palavra.
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Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENIE (João Castelo) - Peço
a compreensão do nobre Senador Rachicl: Saldanha Derzi, mas, pela ordem, darei a palavra ao
nobre Senador Jutahy Magalhães, por haver sido
citado.
O SR. J«rAHY MAGALHÃES- Como fui
citado, gostaria de falar, mas se meu eminente
Uder Rachid Saldanha Derzi desejar fale2r antes,
com todo o prazer.

O Sr. Radtid Saldanha Derzl- Muito grato
a V. Ex' Quero apenas repor a verdade. Lamenta~
velmente, o nobre querido amigo, Senador Odacir
Soares, não está com ·a razão, porque o nobre
Senador e Uder João Menezes levantou-se antes
do pronunciamento de V. Ex" tanto é que V. Ex'
deu a palavra ao nobre Senador para encaminhar
a votação. E o nobre Senador João Menezes disse
que não queria encaminhar, que estava de pé
para pedir verificação, o ·que ele fez çertamente
- e acredito, embora não tenha visto. O nobre
Senador Odacir Soares estava presente na oca·
sião, mas quem requereu realmente a verificação
foi o nobre Senador João Men~es. Era só para
repor a verdade.
O SR. J«<"AHY MAGALHÃES -Sr. Presi·
dente, depois das palavras do Senador Rachid
Saldanha Derzi, talvez: fosse desnecessária a minha presença aqui na Tribuna. Mas, como fui citado nominalmente pelo Senador Odacir Soares,
quero cllzer que, para mim, quem pediu a verificação de quorum foi o Senador João Menezes.
Testemunho até que o Senador Odacir Soares
agradeceu, no momento, ao Senador João Mene~
zes, por ter feito o pedido de verificação de quorum. Esta é a verdade pura e simples. Tenho
tratado aqui das questões seriamente, apenas tal~
vez o Senador Odacir Soares não saiba _que quan~
do o autor da soUdtação do quorum não está
presente, fica sem efeito o pedido de verificação.
Isto está no nosso Regimento e, portanto, é um
assunto tratado com toda a seriedade fazer cumprir o Regimento da Casa. Se o Senador Odacir
Soares se esqueceu desta norma regimental, espero que ele, depois, apresente suas desculpas
por dizer que eu não estava tratando do asst.mto

com a seriedade necessária, porque embora às
vezes, até com bom humor -n-em sempre, maS
às vezes com bom humor-- eu Procuro tratar,
com ioda a setiedade, qualquer prOblema que
tenhlünos nesta Casa.
Portanto, é um direito do Senador solicitar verifi~
cação de quorum. Não se vota essa verificação,
como estavam querendo aqui fazer crer, é um
peà!Cb-Individual que a Mesa atende se feita no
momento adequado - como foi atendido pela
Mesa- e, depois, se o autor não estiver presente,
qualquer Senador pode pedir que o pedido de
verificação não seja mais considerado.
Por isso, Sr. Presidente; tive a obrigação de pres~
tar esse esc;:larecimer:rto.

O Sr. Odaclr Soares- Sr. Presidente, peço
vêti.ia a V. ~. a'_penas para completar com algu~
mas palavras, em face da exposição do emjnente
Senador Jutahy Magalhães.
Na realidade, eu queria deixar claro que formulei, também, um pedido de verificação de quorum.,A.dmito até que o Senador Jutahy Magalhães
não tenha visto, porque eu estava na última fila.
Admito. em homenagem ao eminente Sen?tctor,
que S. E>r, na realidade, não tivesse percebido
que eu havia formulado o mesmo requerimento.
Mas a Mesa e sua Assessoria sabem, porque indusive~--eStá registrado na gravação da Sessão ·que
eu,-símu1taneamente com o Senador João Mene~
zes, formulei o mesmo pedido. Admito, repito,
em ·homenagem ao Senador Jutahy Magalhães,
que S. ~ não tenha se apercebido disso. E admito para efeito de prestar essa homenagem a
S. Ex'
b~SR. PRESIDENIE (João Castelo)- Muito
bem! A Mesa registrou todos os esdaredmentos.

O SR. PRESIDENIE (João Castelo) -lt.om
103:

: __ Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 37, de 1987 (n• 184/87,
-----Da Casa de origem), de inlciativa do Senhor
Presidente da República, que regulamenta a
_transferência de reçursos do Imposto Sobre
Transportes -1ST, e dá outras providências.
--(Dependendo de parecer.)
---- Nos tennos do arl6? da Resolução n91/87,
designo o nobre Senador Affonso Camargo
·para proferir o parecer.
O SR. AFFOI'ISO CAMARGO (PDMB PR. Para proferir parecei'.) Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores:
Chega a esta Casa Legislativa, para revisão, o
Projeto de Lei da Câmai'a: n?137, de 1987 (Projeto
de Lei n' 184, de 1987, na Casa de origem), que
"regúlamenta a transferência de recursos do Imposto sobre Transportes -1ST e dá outras provi~
dências".
Partiu de iniciativa do Poder Exe<;utivo, confor~
me Mensagem no 211187, do Excelentissímo Presidente da República, acolhendo a ExposiçãO de
Motivos n"' 2_7, de 27~7~87, dos Ministros dos
Transportes, da Fazenda e da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da Repúblíca.
Justifica citada exposição de motivo~ que a
Emenda à Constituição n9 27/85 elevou a partid~
pação dos Estados de 20% para 50% na arrecadação do Imposto sobre transportes e ao mesmo

tempo estendeu a_ transferência aos municfPfos,
em 20%; qUe o projeto atende à necessidade de
definir os critérios para distribuição dos reCW'SOS
do 1ST; que para os Estados, o Distrito Federal
e os Territórtos mantém a mesma forma de parti~
lha atualmente adotada, que se relaciona com
a arrecadação do imposto, a extensão de malha
rodoviária e a popuJação; que para os municípios
elege como critérios de rateio a população e a
superfície; que, como medida para aumentar as
receitas dos Estados, revoga~se o Decreto-Lei n'
859/69, que retiraVa 4% da receita do Imposto
sobre Combus_tíveis e Lubrificantes, destinada aos
Estados, e transferia a parcela ao Fundo Aeroviário, disposição de resto já não aplicada no Orçamento de 1986 pOr ser de duvidosa constitucionalidade; que revoga~se também o Decreto-Lei
n' 1.524n7, que instituiu o Adicional sobre as
Tarifas de Transporte Aéreo, contribuição que deixou de ser arrecadada a partir de 1984 como
parte de um programa que visava a atenuar a
carga tnbut.ária das empresas aéreas (na verdade
um imposto vinculado).
Na Câmara dos Deputados foi aditado às revogações o Decreto-Lei n"' 244, de 1967, partindo
de emenda de plenário que propunha derrogar
seu art. 51, sob argwnento de que a isenção de
bibutos contida nesse diploma legal já cumprira
seu papel e que os Municípios de Niterói e Angra
dos Reis não mais poderiam privar-se do imposto
de serviços sobre construção e reparos navais
(pág. 5 do avulso integrado aos autos).
Em razão_ do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da. Câmara n?37, de 1987.
É o parecer, Sr. Presidente.
Dumnte o parecer proferido pelo Sr. Affon~
so Camargo, o Sr. JoAo Castelo, 4'·$~
tário, deixa a cadeira da presidénda, que é
ocupada pelo Sr. Juti!lhy Magalhães, Jr--se-

cretário.

·

·

O SR. PRESIDENIE (Jutahy Magalhães) à discussão do projeto em turno único.

Passa~se

(Pausa.)

Não havendo quem queira- usar da palavra, en·
cerro a discussão.
A votação da r:n_atéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENIE (Jutahy Magalhães) Item 104:
Discussão, em turno único, d_o projeto de
Lei da Câmara n9 45, de 1987 :..... -Comple- mental- {il9 9/87 - Complementar, rui Casa
de origem), que altera dispositivos da Lei
Conij:>lementar n"' 48, de 1O de dezembro
de 1984.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia por
solicitação das Lideranças, nos termOs do dispas·
to no art. 11, parágrafo único, da ResoltJ_ção n~
1, de 1987, com a redação dada pela Resolução
n• 54. de 1987.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, desig~
no o nobre Senador Antônio Farias para proferir
o parecer.
O SR. Al'iTÓI'IIO FARIAS (PMDB - PE.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sei'IadoreS: ·-·
Trata-se de Projeto de Lei Complementar qriQi~
nário da Câmara dos Deputados e por ela já apro-
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vado, que "alt~ra dispositivos da Lei Complemen-

tar n? 48, de 10 de dezembro de 1984".
A alteração consiste em dar nova redação ao
§ 4 9 do artigo 29 da referida Lei Complementar,
conforme

se transcreve abaixo:

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

·········~····-·-·-·----=--····~~

Para os efeitos previstos no § 39 deste artigo, tomar-se-á por referência o valor
da OTN vigente no mês de juJho de cada
ano, devendo a receita bruta anual ser apu·
rada no período de janeiro a 31 de dezem§ 49

bro."

A mencionada Lei Complementar n9 48/84 estabelece normas integrantes do Estatuto da Mi·
croempresa, relativas à isenção do ICM e do ISS.
O llustre autor do Projeto, Deputado Arnaldo
Faria de Sá, esclarece na sua justificação que,
quanto ao ICM, a aludida Lei Complementar fixa

um teto de faturamento anual vinculado ao valor
da OTN de janeiro de cada ano. Daí decorre que,

em face de um processo inflacionário, o fatura~
mento nominal da empresa provocará inevitavel~
mente a extrapolação dos limites previstos no cita~
do diploma legal, afastando-a da condição de ml~
croempresa.
A medida visa, portanto, a proteger as mlcroem~
presas, evitando que percam essa condição em
razão de fatores_e critérios de cálculo que devem
ser devidamente ajustados em face do processo
inflacionário, que se vem acentuando nestes últf~
mos meses.
Considerando que o Projeto objetiva, em (Jltima
análíse, corrigir distorções que prejudlcam as mi..
croempresas, atendendo, assim, a aspectos de
inegável interesse económico e social, manifestam~nos-pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magolhães) Passa~se

à discussão do projeto em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da m~téria
proceder..se~á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 105:
Discussão, em turno únicO, do Projeto-de
Lei da Câmara n~ 46, de 1987 -- Coinplementar (Jll' 12/87~comp1ementar, na. casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dá nova redação à lista
de serviços a que se refere o art. a~ do Oecre~
to-Lei n• 406. de 31 de dezembro de 1968,
e dá outras providências. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6~, da Resolução n~" 1/87,
designo o nobre Senador João Castelo para proferir parecer sobre o Projeto de Lei d_ª Câmara n9
46/87, Complementar.
O SR. JOÃO CASTELO (PDS- MA. Para
proferir parecer.) - Sr, Pfesjdente, Srs. Senadores:
Pela Mensagem [19' 320, -de 24 de setembro
passado, o Exrn'? Sr. Presidente da República submeteu à deliberação do Congresso Nacional Projeto de Lei Complementar que "dá nova redação
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à .lista de serviços a que se refere o art. 89 do
Decreto~Iei n'? 406, de 31 de dezembro de 196_8,
e_dá outras providências". Ta1 projeto se Jazia
acompartllqr da ~ompetente Exposição de Meti~
vos n9 335, de 18-9-87, subscrita pelo titular da
})~b da Fazenda e pelo MinisJ:ro-Chefe da Secretari_~. de_ Planejamento da Presidência da Repú~
blica.
Dessa peça irúormativa, emerge que o escopo
do projeto é dar nova redação à lista de serviços
sujeitos ao Imposto sobre Serviços de qualquer
natureza:_ -lSS, de competência municipal.
Ressaltam os ilustres subscritores que "o slste~
ma de tributação dos serviços pode ser assim
descrito:
-

3.- No mérito, o caráter dinâmico do Oir~ito
estava a imjxlr as modificações propostas, as
quais, afinal, retrãtam o desejo dos maio[es interessados, que são os Municípios.
4 - Ante o exposto, somos pela aprovação do
Projeto, eis que evidentes a sua constitucionalidade e juridicidade, de permeio com a observância da boa técnica legislativa e das normas
reg!mentais vigentes.
E o parecer, Sr. Pfesjdente.

a) o ISS incide apenas sobre os serviços especificados nwna lista que acompanha o Decreto-Lei 11' 406/68;
b) os serviços constantes da lista ficam sujei~
tos apenas ao JSS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias;
c) serviços não constantes da lista não ficam
sujeitos aos ISS. Se a prestação envolver forneci~
mente de mercadorias, a operação fica sujeita
ao !CM, no tocante às mercadorias".
Explicitam, ademais, que o anteprojeto é fruto
de_ recente _esforço conjugado entre o Múlistério
da Fazenda, a Secretaria de Planejamento da Pre~
sidência da República, o Ministério do Desenvolvimento Urbano e de Representantes dos Municí~
pios que integram a Comissão instlb.lída pela Porta~ia fnt_erministerial ME'~SEPLAM n~> 113, de
8-9~86.Informam, ainda, que a referida ComissãO
levou em conta o fato de ter sido especificamente
constituída "com o propósito de estudar e propor
medidas de interesse da atualiza.ção da lista de
serviços submetida ao Imposto Sobre Serviços
- ISS", abstendo~se de examinar sugestões de
modificações das normas gerais aplicáveis ao ISS.
Esclarecem, também, que os resultados dos tra~
balhos_ da Comissão foram amplamente_ deba~
tidos com Prefeitos e Secretários de Fazenda mu~
nicipais, tendo obtido o indispensável consenso.
Finalmente, advertem que "o disposto no art.
39, responde à necessidade de preservar o sigilo
de documentos relativos a bens, negócios ou atM~
dades dos clientes das instituições financeiras,
quando necessários à comprovação da exatidão
dos valores sujeitos ao ISS, registrados nas contas
dessas instituições"~
A Câmara dos Deputados analisando a matéria,
ccmsJderou prejudicados o projeto e as emendas
de Plenário, acolhendo o substitutivo do relator,
Deputado José Serra.
'2-- Estabelece a Constituição Federal, no inci~
soU _do artigo 24, que "compete aos Municípios
instituir impostos sobre s~rviços de qualquer nab.l~
reza não compreencUdos na competência tributária da União ou dos Estados, definidos em lei
complementar.''
Definir, pois, os serviços sobre os quais incide
o·Iss- é competência da União (arl 89, XVII, a)
e, como tal, insere~se nas atribuições do Poder
Legislativo (art. 43. 1). sem as peias do art. 57
da Carta Magna.
Hão há, portanto,- óbice de natureza constitucional à tramitação do Projeto que, a seu turno,
amolda~se às normas do Direito Positivo, o que
revela a sua juridicidade.
Nada a opor, também, quanto aos aspectos
da técnica legislativa e regimentalidade.

São lidas as seguinte$
EMENDAS DE PLENÁRIO
Oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara
n9 46, de 1987~ Complementar (n~
12187-Complementar naquela Casa), que dá
nova redação à üsta de Se~ços a que se
refere o artigo a~ do Decreto--Lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, e dá OUtras Providências.
Emenda 11'1

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Passa~se

à discussão do projeto e_m turno único,
Sobre a mesa, emendas que serão lldas pelo
Sr. 1~-secretário.

Acrescente~se, ao projeto, o art. que segue, renumerando-se os demais:

"Art Os parques de diversões arrolados
no item 60, a!inea "a", da Usta de Serviços
;mexa à presente lei complementar, gozarão
de redução de oitenta por cento na base de
cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, desde que firmem e cumpram
o compromisso de receber, gratuitamente,
em dois dias úteis de cada semana, previamente divulgados, menores carentes, amparados por instituições tJantrópicas devidamente legalizadas."
Justificação
A Receita dos Municípios, proveniente da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (lSS) sobre parques de díversbes é mt~

nima.
Para as citadas entidades, _entretanto, o ónus
representado pelo ISS constitui mais um fator que
contribui para a sua lenta e progressiva extinção.
Os patques de diversões, dia a dia. vivem em
crescentes dificuldades financeiras e absoluta im~
possibilidade de renovarem seus equipamentos.
A maJor parte destes não é mais fabricada no
País, não havendo recursos para substituição de
seus componentes. Surgem parques públicos
municipais, comunitários nas quadras e super~
quadras, para alunos nos estabelecimentos de en~
sino, para sócios nos clubes etc.
Os parques de diversões estão morrendo!
Ao mesmo tempo, as oportunidades de diverti~
menta e lazer sadio, para as crianças carentes,
são cada vez mais escassas.
Uma forma de revalorização dos parques de
diversões constituiria a proposta desta proposição
que, dando, ao menor carente, oportunidade de
usufruir de tais pontos de Jazer, sem ônus, concederia, ao mesmo tempo, a estes, a posslbilidade
de reduzir a base de cáJculo do rss, em oitenta
por cento.
O divertimento, o lazer sadio e a informação
culb.lral são necessjdade de toda criança, todo
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cidadão e de todo trabalhador, que deve ter sua
satisfação assegurada pelo Estado.

Contamos, assim, com a acolhida dos eminentes Pares.

Sala das sessões, 26 de novembro de 1987.
- Senador lrapuan Costa Júnior, Louremberg Nunes Rocha.
Emendan"'2

Dêem-se aos itens 4, 14, 1St, 21,-42, 44, 46,

47, 48, 57, 58, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 86,
90.e 97, da lista de serviços tnbutáveis pelo lmpos-.
to Sobre SeiViços de Qualquer

Natureza -

ISS;

determinada peloart. 1'!'do Projeto de-Lei Complementar, PLC 00046/87, as seguintes redações:
Serviços de:

4- Enfermeiros, oDStetras, ortópticos, fonoaudiólogos_e protéticos;

14- Limpeza e dragagem de portos, rios, canais, córregos e lagos;
19 -InforinátiCa;
21-Assistência técnica;

42- Planejamento, organização e administração de festas e recepções; "buffet" (o valor da
alimentação e bebidas, quando fornecidas pelo
prestador de serviços ficÇJ;_sujeito ao ISS);
44 -Administração de fundos mútuos (exceto
as operações tributadas pelo IOC);
46- Agendamento; corretagein ou intermediação de títulos quaisquer (exceto as operações
tributadas pelo lOC);
47 -Agendamento, corretagem_ ou interme-diação de direitos de qualquer natureza;
48 -Agendamento, corretagem óu intermediação de contratos de franqlrla ("franchise") e
de faturação ("factoring"), (excefuam-se os serviços tributados pelo IOC);
57- Guarda e estacionamento" de veículos de
qualquer natureza;
58- Vigilância ou segurança;
õl- Colocação de tapetes, carpetes e cortinas
(exceto o fornecimento ele material que fica s4ieito
ao!CM);

71-Recaw:::hutageffi-Ou regeneração de
pneus;
72- Recondicionamento, acondicionamento,
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte,
polimento, plastificação e congêneres de ~jetos;
73- Lustração de bens móveis;_
74-fnstalação e montagem de ap3reihõs,
máquinas e equipamentos;
75 -Montagem industrial;
81 -Alfaiataria e costura (exceto o a_viamento
que integra a base de cálculo do ISS, o fornecimento do material fica sujeito ao .ICM);
86- VeicuJação e div.ulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio;
90- Engenheiros, arquitetos e urbanistaS; 97- Instituições fmanceiras aUtorizadas a fun·
clonar pelo Banco Central: fomeçime~o de taiâo
de cheques; emissão de cheques adrÕinlsÍratiVq$;
transferência de fundos; devolução de cheques;
sustação de pagamento de cheques; ordens de
pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas
em tenninais eletrônkos; pagamentos por conta
de terceiros, inclusive os feitos fora do estabele-

cimento; elaboração de ficha cadasttal; aluguel
de ~_ofr~_;_fomecimen_t~ de segunda via de avisOs
de lançamerito 9e eX.trãto de conta; -emiSSãO
de: ~arn_1_s."

e

JustHic:ação
A proposta do Executivo, que pretende socor~
rer, em regime de urgência, os- governos locais,
atinge, na realidade, efeito contrário ao almejadq.
Se transforrriada em lei, sem a emenda ora
trazida à aPnidação
Pl.Emário, a lista_ c;;on~tante
do Projeto de Lei COmplementar n9 46/87 reduzirá, em muito, a arrecadação do _ISS,- afastando,
da tributação municipal, inúmeras atividades, hoje
alcançadas pelo imposto.
O pecado maior da lista Proposta consiste na
exaustiva e excessiva enumeração, através dos
seus 1O1 itens, dos serviços taxados pelo ISS.
Veja-se, por exemplo, o item-19 da lista comentada, destacando a limpeza de chaminés, serviço
já abrangido pelo item 15, mais genérico e alusivo
à limpeza de im6vels. E, porque especificada a
limpeza de chaminés, não se colocará em dúvida
serviços congêneres, Como a limpeza de telhados,

ao

calhas etc...?

E quanto ao item 90, por que destacar os agrônomos, ao lado dos engenheiros, se os profissionais daquela área são espécie do gênero em que
se constitui esta?
-No tocante aos protéticos, por que restringir
a tributação pelO ISS à prótese dentária?
-~ Indesejáveis, ainda, él$ redações conferidas pela
lista do projeto aos seus itens44, 46 e 48, enquanto fica remetida, pãra um ato administrativo, vale
dize_r, uma autorização do Banco Central, a defmi·
ção do fato gerador do ISS. De melhor técnica
será dirimir o conflito de competência tributária
com a União; at'astantO, -9-a incidência do ISS, os
serviços tributáveis pelo IOC.
Injustificável, por oub:o lado, a redução da base
de cálculo do ISS. ·pela redaç:ão adotada para o
item 97 da lista, atinente aos serviços prestados
por instituições financeiras.
No mesmo ·diapasão, o item 21 da lista propOsta, tóinãbâo assaz restrito o·campo de incidência do ISS, relativamente aos serviços de assistência técnica.
E por que não aproveitar a alteração da lista
vigente para conigir, ampliando, a tnbutação pelo
ISS, dos serviços çie "buffet"?
Por tantos senões, a lista arlexa aO PLc
00046/87 estaria a merecer a emenda ora aventada.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1987.
Senador Alexandre Costa.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhãe~)-

Em-discussão o projeto e as emendas.(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Castelo, para proferir parecer sobre as Emendas n\>s
1 e 2 de Plenário.
O SR. JOÃO CASlELO (PDS -MA. Para
emitir parecer. Sem revisão do oradOf.) ....,.. Sr:
Presidente, Srs. Senadores: As Emendas n9S 1 e
2 dos nobre Senadores lrapuan Costa Júnior Louremberg Nunes Rocha e Alexandre Costa; sem
dúvida alguma, têm o intuito de aprimorar o projeto, visando a ajudar certamente as prefeituras que
hoje tanto necessitam melhorar sua re-
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ceita,_ através da pe<Juena arrecadaçao do ISS.
Coiifudo, ambas, ho meu entender, são extrenlamente-iflóE(>rtunas, no mofnEmto, pOrque em-endado o projeto, fruto de muita luta de todos- oS
prefeítos brasileiro_s, dtn:ante: quase um ano e acompanhei de perto isso junto ao Ministério
da Fazenda- emendado o projeto, ele retomará
à Cârhar_a dos Deputados, ficará para o_ ano de
1988, e isso_ clará 1.lffi prejuízo mtüto grande às
prefeituras, porque, aprovado em 88, s6 pOderá
entrar em vigor em_ 89. É preciso considerar digo isso- muito_ à_ vontade porque sou homem
da opOsição --=. que houve, de qualquer inaneira,
uma certa compreensão do governo ha concessão já feita.
SOu cOntra as em-endas, -achando que esta Casa, _a exemplo do que fez a Cârnàia dos Deputados, preocupada certamente com a situação atual
da_s _prefei!urãs brasileiras~ deve aprovar o projeto
como nos for remetido e, no próximo ano,lOfnare:mOs a iniciativa de melhorar para o ano de 1989,
levando de início, como orientação, a própria sugéstãõ aqUi traZida através dessas emen$s pelos
nobres colegas que a subscreve(.:u:n. __
Meu parecer é pela aprovação do projeto e contrário às emendas.
_
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

O p·ar~Cer--é contrário às emendas apresentadas.
_~ce~~a a _djscussão, a votação da matéria
piOCeder-se-á na sessão 5egtünte, nos tennos regimentaís.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Item 106:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n9 14, de 1986, de autoria
do Senador Affonso Camargo, que 'altera dispositivos da LeLn~..5.l.Q6_,_ d~ _21 c;le setembro
de 1966,- que institui o Código Nacional de
Trânsito. (Dependendo de parec.er.)
A matéria foi incluída em Ordem do Dia por
solicitação das Lideranças, nos tenn~ do dis~
to no art. 11, parágrafo único, da Resolução n9
01 de 1987, com a redação dad_a pela Resolução
n9·54. d~ 1987.
Nos tennos do art. -69 d8 ReSOlUÇãO rf-Of, de
1987, designo o nobre Senador Wilson Martiris
para proferir o parecer sobre o Projeto de_ lei do

Senado n• 14, de 1986.

--

0 SR. WR.SOI'I MAR111'1S (PMD8 -

MS.

Pàrã proferir pãreCer:) -"Sr. Presidente, Srs. Senadores:
SUbscritO pelo eminente Sénador Affonso Ca·
margo, o Projeto sob apreciação busca alterar
os artigos 100, 101 -e 104 da Lei n9 5.108, de
21 de setembro de 196_6, que dispõe sobre o
Código Nacional de Trânsito.
A alteração proposta visa, basicamente, a modi·
ficar o injusto tratamento imposto pela lei ahe-randa aos transportadores de <:arga, notadamente
aos autônomos, aos quais são cometidas autua·
ções por conduzir veículo$ com excesso de peso,
cuja responsabilidade não lhes devia caber, além
dos- enCargos acãrtetados pela penalidade com·
plementar de apreensão do veículo.
Justificando a Proposição, o Autor salienta que
a execução de serviços de transportes de cargas,
regulamentada pelo Decreto fi9 89.874, de 28 de
junho de 19"84, estabeleceu a responsabilidade
do embarcador pela exatidão das declarações
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constantes do manifesto ou conhecimento de frete, entre as quais a concernente ao peso da carga
a ser transportada, sem, todavia, tmpõr sanÇãO
em caso de inobseiVância -~os limites do peso.

Trata-se, portantO, de norma punitiva "em br~
co", inócua; discriminatória, fazendo recair as sanções, nos casos concretos, ápenas aos transportadores. Ocorre que o Código Nacional de Trânsito e o seu regulamento preceituam como infração transitar com carga excedente- da lotação e
fora das dimensões regulamentares, sem autori-

zação especial, penalizando o condutor do veicu..
lo, inclusive com a retenção da viatura. Na mesma

linha, essa legislação atribui ao proprietário do
veiciilo a responsabilidade pela regularização prévia e preenchimento das formalidades exigidas

para o trânsito regular.
Sucede, ainda, não raro, que a inexata declaração do embarcador nos $fiversos documentos,

inclusive fiscais, confiados ao transportador, tem
provocado autuação_ deste, nos termos dos dispo-sitivos já mendonados.
A alteração intentada pelo Projeto ao Código
Nacional de Trânsito, convertida em lei, repercutirá, consectariamente, no seu Regulamento,
sanando as imperfeições e iniqOidades aqui apontadas.
À vista do exposto, na forma regimental prevista
no artigo 100, 25, manifestamos nossa simpatia
pela mens legis que norteia o Projeto, quanto
ao mérito e, tendo em vista que não encontramos
nenhwn impedimento de natureza jurídico-constitudonal que obste a sua livre tramitação, opinamos pela aprovação da matéria.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em votação o Projeto emprfmeiro turno. (Pausa.)
Enceri'ada a discussão, a votação da matéria
proceder-se--á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Item 107:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n~" 37, de 1987, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que detennina
a instalação de equipamentos antfpoluição
em vekulos automotores de uso urbano.
(Dependendo de parecer.)
A matéria foi incluída flã Ordem dO Dia Por
solicitação das ~deranças, nos termos do cfisposto
no art 11, parágrafo único,- ·da Resolução n~' 1,
de 1987, com redação dada pela Resolução n 9
.54. de 1987.
Nos termos do art. & da Resolução 11~" 1, de
1987, designo o Sr. Senador João Calmon para
proferir o parecer sobre o Projeto de Lei do Sena-

do n• 37/87.
O SR. JOÃO CAUIOl'l (PMDB- ES. Para
emtir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei n1 37, de 1987, de autoria do
Senador Nelson Camefro, propõe a instalação de
equipamentos antipoluição nos veícuJos automotores de u~o- urbano, a ~rtir de 1~" de janeiro
de 1989:
En1 suã justificação, o autor do projeto Õbserva
o quanto os produtos resultantes da combustão
de derivados do petróleo têm contribuído para
a deterioração da qualidade da atmosfera nos
centros urbanos. Adverte, ainda, para o fato de
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os veículos brasileiros movidos a motor de explosão exportados para o mercado europeu e norte-_
americano serem e~ipados com dispositivo antipoJuiÇãO, sem os quais não teriam ingresso nos.
mendonados mercados. Dessa forma, condui o
autor do Projeto, "não será: necessária qualquer
adaptação industrial pelas montadoras que exportam automóveis, no sentido de dotar os carros
a serem vendidos no mercado interno de equipamentos antipoluiçào".
O projeto de lei sob exame_aborda tema dos
mais relevantes da sociedade contemporânea,
qual seja o concernente às relações entre o desenvoMmeoto econômlco-social e a preservação do
meio ambiente. De fato, a sociedade atual tem-se
caracterizado por elevado desenvolvimento tec- .
nológico que pi"opicia condições cada vez maiores de aumento da qualidade de vida. Todavia,
tem-se notado nos últimos anos que o processo
de _elaraçã.o da qualidade de vida vai até um limite
no qual começam a ser geradas deseconomias
externas que, se não corrigidas, praticamente anulam os benefícios decorrentes _de tal elevação.
Entre ta_is deseconomias extemas situa-se a poluiçã~ do meio ambiente.
A percepção dos condicionélntes dessa ordeni

ao desenvolvimento econômlco-social levou ao
surgimento, principalmente na Europa e nos Es~
tados Unidos da América, do que se tem denominado "c;onsciência ecológica". No Brasil, con-~
quanto não possamos reconhecer a existência
concreta de wna consciênda &ológica, não deverr.o$ âesçonJ:tecero quanto a preocupação com
a preservação do meio ambiente tem-se dissemt~
nado. Para tanto, muito tem contribuldo o aumento con.SICiei-ável do espaço dedicado ao tema tanto
na imprensa escrita quanto na televisada.

Nesse aspecto, a sociedade brasileira tem-se
deparado com agravos e acidentes ecológicos
que, ao colocarem em risco de vida as populações
envolvidas, têm demonstrado ao Pais ser a preservação do meio ambiente_ 1JM problema do nosso
cotidiano. Nesse sentido, setores ponderáveis da
sociedade brasileira têm-se preocupado vivamente com os condicionantes ecológicos que envolvem o desenvoMmento e, mais Qenericamente,
a vida nas chamadas sociedades complexas, co-.
moo Brasil.
A proposição contida no projeto em consideração parece-nos deveras oportuno. Enfoca ela
um dos problemas mais_ sérios do chamado "efeito estufa", caracterizado peJo aumento do di6Jddo
de carbono-(CO,J Contido na atmosfera em decorrência da queirila de combustíveis fósseis, o que
acarreta a tendência ao aumento da temperatura
média da terra. Oentistas que t~ acompanhado
o problema há cerca de duas décadas prevêem
crise de bastante seriedade dentro de quatro décadas, caso não sejam tomadas medidas adequadas.

Em nosso entendimento, o projeto de lei sob
exame contribui grandemente para a redução da
poluição decorrente da queima de combustívei$
fósseis. Além disso, contribui para o desenvol.,.
vimento da consciência ecológica da sociedade
brasjleira e seu comprometimento com a preservação do meio ambiente como condição da p~
servação da_ vida em nosso planeta.
Assjm,_ somos peJa sua aprovação.

ê: o parecer, Sr. Presidente.
Durante o parec~r proferido pelo Sr. João
Calmon, o Sr. Jutahy Magalhãe~ o 1~>-secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
OCtJpada pelo Sr. João Castelo, 4~>-Sr:cret4rfo.
O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Pas·
sa-se à discussão do projeto, em primeiro turno.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
A votação da matéria proceder-se-á na sessão

seguinte, nos termos--regimentais.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -Item
109:
Mensagem n9 501, de 1986 (n9709/86, na
origem), relativa à proposta para que seja
ãtitoril.adi a -Prefeitura Municipal de São Luiz
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul, a
contratar operação de crédfto no valor correspondente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações do Tesouro NacionaJ- OTN. (Dependendo de parecer).
Nos termos do. -art. 6 9 da Resolução n 9 1, de
1987, designo o ilObre Senador José Fogaça para
proferir o parecei- sobre a mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.....

O SR.. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:

Com a Mensagem n~ 501. de 1986, o·-senhOiPresidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que_ a Prefeitura Municipal de São Luiz de Gonzaga (RS),
contrate, junto à Caixa Ec_onômica Estadual do
Rio Grande do Sul 1 esta na qualidade de agente
financeiro da Caixa Económica Federal, a seguinte operação de crédito:

Caracteristlcas da Operação
A- Valor: Cz$ 4.651:500,00:
B-Prazos:
1 -de carência: 30 -meSes-

2- de amoJ:tiza_çâ_Q: 144 meses;
C -Encargos:
].-Juros: 7,5% a.a. + 1% a.a. para o Agente
Finãnceiro,

2- taxa de administração: 2% sobre cada desembolso.
D - Garantia: vinculação de quotas-partes
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
(I CM);
E - Destinação dos recursos: promover a
execução integrada de obras referentes aos proJetas específicos_ do sistema viário, nt:~ âmbito do
Promunicípio.
Ouvida a respeito, a Secretaria d~ Planejamento
da Presidência da Repúb~ca (Seplan!Sarem) informQtl nada ter a opor ·quanto à realizaç:áo da
operação que é técnica e financeiramente viável,
segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica Estadual do Rio Graride do Sul.No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n 9 l, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funciona..
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi-
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namos favoravelmente sob os aspectos econõmico-financeiro e legal da matéria.

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

N• 294, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São
Lulz de Gonzaga (RS), a contratar ope·
ração de crédfto no valor COITellpOnden-

te em cruzados a. 50.000 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. I' É: a Prefeitura Municipal de São Luiz
de Gonzaga (RS), nos termps do artigo 2" da Reso-

lução n" 93n6, alterado pela Resolução n9140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente em
cruzados a 50.000 OTN junto à Caixa Econômica
Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade
de agente financeiro da Caixa Económica Federal.
A operação de crédito destina-se_ a promover a
execução integrada de obras referentes aos proje-tas .~pecíficos do sistema víârfo, no âmbito do
Promunidpio.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua public:ação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Pas·
sa-se à discussão do projeto, em turno (mico.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
A votação da matéria Proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos do art. ]9 da Resolução n"
1, de 1987, c:om a redação dada pela Resolução
n' 54, de 1987.~
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -Item

110:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
-Genericarri~hte, ent~ndo que as autorizações
cOncedidas aos Estados e Munic:ípios_ pelo Senado Federal em cruzados, sem a necessária corres·
pori.dência em OTN, e que airida não foram contratadas, devam ser rerratificadas, sem maiores
eXiQêilcias, já que não se muda a essência, a nab.lreza e nem as condições financeiras reaiS das
opera~es.

No mérito, a matéria já recebeu o referendum
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu_largo _alcance sócio-econômlco
para aquela municipalidade.
-Assim sendo, nos teonos.d~ Resolução n 9 1.
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser juridico
e constitucional_, nos tennos do ses:~uinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 295, DE 1987

Renatlftca o Projeto de Resolução
~109, de 1987.

il<~

O _Senado Fed,eral feSoive:
Art. I' O art. I' da Resolução n'l 09, de 1987,
passa a Vigorar com a seguinte redação:
.
"Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Jar-_dirp (M$), nos termos do art. 19 da Resolução
,-n9 93, de 11 de outupro de 1916, do' senàdo
Federal, autorizada a éontrataf 'õpEiração' de
crédito no va1or correspondente, em cruza_:,--aOs, a SO.OOO_OTN (oitenta mil Obrigaç~s
--do Tesouro Nacional) junto à Caixa Econô-mtca Fe:ctera1, esta na qualidade de agente
financeiro da operação destinada à execução
. de obras de infra-estrutura urbana e aquisição cte equipamentos para coleta de lixo, no
• o Município."
Art 29 Esta reSolução entra em Vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo) - Pas·
Oficio n• S/46, de 1987 (n' 131/87, na ori·
gem), relativo à proposta para que seja retifi- - sa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
cada a Resolução n91Q9, de 1987, que autoNão havendo quem queira fazer uso da pa1avra,
rizou a Prefeitura MunidpaJ de Jardim, EstaencerrO" a discussão.
.
do do Mato Grosso do Sul~ a contratar_ operaEncerrada a di.scussão, a votação da matéria
ção de crédito no valor de Q:$ 7 A43.152,00
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termoS re(sete milhões, quatrocentos e quarenta e três
gin:entals.
mil, cento cinqüenta e dois cruzados). (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -Item
111:
Nos termos do art. 6 9 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins
~ ·Oficio n' S/47, de 1987 (n' 166i87, na ori·
para proferir o parecer sobre o Ofício n9 S/46,
- ---Qem), relativo à propostá- para que seja retifide 1987, oferecendo o respectivo projeto de resocada a Resolução n9 43, de 1983, que autolução.
- rizou a Prefeitura Municipal de Caarapó, EstaO SR. WILSOI'I MARTII'IS (PMDB-MS. Para
- do do Mato Grosso do Sul, a contratar operaproferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado.'4 çãode crédito noval~deCz$40.600.000,00
res:
(quarenta milhões e seiscentos mil cruzaCom o Oficio S/46, de 1987, o Sr. Prefeito Munidps). (Dependendo de parecer.)
cipal de Jardim (MS) soUdta a renatificação da
Resolução n" 109, de 21/8187, que autorizou aqueNos termos do art. 69 da Resolução n'i' 1, de
la Prefeitura a contratar operação de crédito no
1987, designo-o nobre Senador Rachid Saldanha
valor de Q:$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatroCerzi, para profeiir O parecer.
centos quarenta e três mil, cento cinqOenta e dois
cruzados).
O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI (PMDB
Trata-se, portanto, de um simples suprimento
- MS. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente:
legislativo que permitirá ao Pleiteante controlar
Coffi oüfic::io S/47, de 1987, o Sr. Prefeito Munia referida operação de _çrédito sem o ônus da .
cipal de Caarapõ" SoliCita a rertatificação da Resodesvalorização da rnoeda, a Jirp. de que o projeto
lução n9 43, de 25-03-83, que aUtorizou aquela
a ser financiado continue técnica e fin.,.nceiraPrefeitura a cOntratar a operação de crédito no
mente viável.
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valor de Cr$ 40.6C.JO.OOO,OO (quarenta milhões e
seiscentos mil c:ruzeiros).
Trã.ta-~e. portanto, de _um simples suprimento
legisJativo que permitirá. ao pleiteante controlar
a referida operação de_ crédito sem o ânus da
desvalorizaçãO da moeda, a fim de que o projeto
a ser financiado continue técnic::a e fmanCeiramente viável.
Genericamente, entendo que as autorizações
com:~Qi9.as aos Estados e Municípios pelo Sena~
do Federal em cruzeiros, sem a necessária com:spOridência em OTN, e que aindã-não fora.nl cOntratadas, devam ser rerratiflcadas, sem maiores
~gên,_~~~.já
não se muda a essêrlcia, a natureza e nem as condições financeiras reais das
operações.
.
No mérito, a matéria já recebeu o ref~um
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo a1cance_ sócio-econômico
para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos da Resolução n9 I,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser juridico
e constitucional, nos termos do seguinte
~~·PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 296, DE1987

que

Remttlllca o Projeto de Resoluçio n'

43, de 1983.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'i' O art 19 da Resolução n 9 43, de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 É a Prefeitura Municipa1 de Caa·
rapó (MS), nos termos do art. 1' da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do senado
-Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados. a 32.789,455 OTN (trinta e duas mil,
setecentos e oitenta e nove OTN, e quatroc:entos e cinqüenta e cinco milésimos de
OTN) junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Socia1- FAS, destina·
- do à implantação de galerias pluviais, guias
e sarjetas no Municípío, obedecidas as condiÇões admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo."

Art 2'1 Esta resolução entra em vigor na data
de sua public~ão.

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Passa-se- à dis._cussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
· Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regim~ntais.

O SR. PRESIDEI'ITE (João Castelo)-' Item

112:
Ofício rt' S/48, de 1987 (n9 277/87, na origem), ~lativo à proposta para que seja retificada a Resolução n'i' 67, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos,
Estado do Paraná, a contratar operação de
..crédito no valor de Cz$ 3.721.576,00 (três
milhões, setecentos e vinte_ e um ~mil, quinhentos e setenta. e ~~is_ cruzados.) (Dependendo de parecer.)
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O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -Nos

termos do art 69 da Resolução

n~'

1, designo o

nobre Senador Mansueto de Lavor para proferir

o parecer sobre o Of. n"' 48, oferecendo o
tivo projeto de resolução.

respec~

O SR. MANSUEI'O DE LAVOR (PMDBPE. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Com o Ofido "8" n?48, de 1987, o Sr. Prefeito
Municipal de Dois VIZinhos (PR} solicita a rerratifi-

caçâo da Resolução n" 67, de 29-6-87, que autorizou aquela Prefeitura a contratar a opera:ç8o de

crédito no valor correspondente a Cz$
3.721.576,00 (três milhões, setecentos e vinte e
um mil, quinhentos e setenta e seis cruzados).
Trata-se, portanto, de um simpleS suprimento
legislativo que permitirá ao- pleiteante controlar
a referida operação de créditO sem o ônus da
desvalorização da moeda, a fim de que o projeto
a ser financiado continue técnica e financeiramente viável.
Genericamente, entendo que as autorizações
concedidas aos Estados e Municípios pelo Senado Federal em cruzados, sem a necessária correspondência em OTN, e que ainda não foram contratadas, devam ser rerratificadas, sem maiores
exigências, já que não se muda a essência, a natureza e nem as condições financeiras reais das
operaçOes.
No mérito, a matéria já recePeu_ o referendum
da Casa, qUando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alcance sócio-econômico
para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos da Resolução n~ 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser juridico
e constitucional, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLCJÇÃO
N' 297, DE I 987
Rerratlflca a Resolução n• 67, de
29-6-87

O Senado Federai resolve;
Art. 19 O art. 1Q da Resolução nQ 67, de
29-6-"87 passa a vigorar com a seguinte redaçâo:
"Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Dois
Vizinhos (PR), nos termos do art. 19 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a40.000,00 OTNjunto ao Banco do Estado do Paraná SA, este na qualidade de agente financeiro da operaçáo, destinada à execução de obras de infra-estrutura
urbana."
Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões,
de
de 1987.
É o parecer, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Passa-se à discussão do projeto em tu mo único. (Pau·
sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -Item

113:

Oficio n~ S/49, de 1987, relativo à proposta
para que seja retitlcada· a Resolução n 9 334,
de 1986, que autoriwu a Prefeitura Municipal
de Jacobina, Estado da BahJa, a contratar
Operação de crédito no valor de Cz$
10.161.944,80 (dez milhões, cento e sessenta e um mil. novecentos e quarenta e quatro
cruzados e oitenta centavos). (Dependendo
de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução n~' 1/87,
designo o eminente Senador Jutahy Magalhães·
para proferir parecer sobre o Oficio n9 S/49, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: Com o Offcio "S" n9 49, de 1987. o Senhor
Prefeito Municipal de Jacobina (BA) solicita a rerratificação da Resolução n9 334, de 1986, que
autoriza aquela Prefeitura a contratar a operação
de crédito no vaJor correspondente a Cz$
10.161.944,80 (dez milhões, cento e sessenta e
um mil, novecentos e quarenta e quatro cruzados
e oitenta centavos).
Trata-se, portanto,- de um simples suprimento
legislativo que permitirá ao pleiteante controlar
a referida operação de crédito sem ónus da desvalorização da moeda, a fim de que o projeto a
ser financiado continue técnica e fmanceiramente
viável.
Genericamente, entendo que as autorizações
concedidas aos Estados e .Municípios pelo Senado Federal em cruzados, sem a necessária correspondência em OTN., e que ainda não foram contratadas, devam ser recratificadas, sem maiores
exigências, já que não se muda a essência, a natureza e nem as condições financeiras reais das
operações.
No mérito, a matéria já recebeu o referendum
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alcance s6clo-econômico
para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos da Resoluç€1o n~ 1,
de 1987, acolhemos o pedido. visto ser jurídic:o
e constitucional, nos tennos do _seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 298, DE 1987
Rerratiftc• a Resolução n• 334, de
1987.
O Senado Federal resolve:
Art. ]9 O art. 1Qda Resolução n~' 334, de
5-12-86, passa a vigorar com a seguinte redaçã:o:
-"Art 19 EaPrefeituraMunicipaldeJacobina (BA), nos tennos do art. 1Qda Resolução
fll' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 95.507 OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA, este na qualidade de
agente financeiro da operação, destinada à
execução de obras e serviços integrantes do
Projeto CURA-Piloto, no bairro Caelra, no Município..-.--·

Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João COsteio) - Passa-se à discussão do proJeto em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessao seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (João Castelo)- Concedo_ a. palavra ao nobre Senador Marco Madel.
O SR. MARCO MACJEL (PFL- PE. Pronu·
nica o seguinte discurso.)- Sr~ Presidente, Senadores:

O crescimento dos fluxos turísticos, sobretudo
os de origem externa, é um dos fenômenos mais
auspiciosos_ ocorridos no Brasil atual. Atividade
que -constitui parcela considerável das atividades
económicas de nações como a Itália, França, Espanha, Grégia e Portugal, entre outras, o turismo
pode vir a representar papel fundamental no esfor~
ço de desenvolvimento brasileiro, e hoje já ocupa
posição de destaque entre os princiPais geradores
de divisas do País.
O Nordeste brasileiro, graças às potencialidades naturais e_culturais que possui, além da situaçãO geográfica favorável, tem todas as condições
de transformar-se em sede das mais importantes
atividades desse segmento, oferecendo os principais "portões de entrada_" dos fiWC_O$ turísticos
originárioS das regiões do mundo mais propensas a formá-los - a América-do Norte, .9: Europa
Ocidental e o Japão~
Nesse contexto, Recife assume função primordial. Por diversas razões, tem sido o mais movimentado ponto de ingresso de turistas do Nordeste _e um dos mais destacados do Pais. Por
isso mesmo, nós últimos anos, vem-se aparelhando para atender melhor ao número cada vezmafor de turistas que demandam os variados atrativos que oferece. Cresce rapidamente o número
de hotéis, aprimora-se sua qualidade, novas atrações -restaurantes, casas de espetáculos, atividades arilsticas e culturais, roteiros turísticos etc.
-surgem em ritmo acelerado.
Algumas ínfonnações quantitativas podem ser
útéis para melhor avaliar esse desenvolvimento.
Entre 1979 e 1986, o número de hóspedes registrados nos hotéis da Capital pemambucana aumentou mais de cincCi vezes, passãnâo, de cerca
de 85 mil, para algo em torno de 450 mil. Para
abrigar esse crescimento, a rede hoteleira, que,
em 1979, contava com pouco mais- de três mil
leitos em 16 hotéis classificados em todo o Estack
de Pernambuco, foi capaz de quase quadruplicar
o número de vagas, contando já com 85 hotéjs
classificados. E mais trêS dezenas de novos estabelecimentos encontram-se em construção ou
proje\o,- Com o que ·estarão disponíveis, a médio
prazo, mais seis mil leitos em hotéis das categorias
de 1 a 5 estrelas.
NoS últimos cinco anos anteriores a 1986, a
rede hoteleira recifense cresceu a taxas anuais
de 22%. Projeções realizadas indicam que, em
futuro próximo, o número de vagas em hotéis
deverá dobrar a cada três anos e meio.
Note-se que, ao lado das potencialidades turísticas - e em parte graças a elas -. o próprio
desenvolvimento do Estado acrescenta demanda
adicional a essa infra-estrutura, aumentando também o número"de visitantes que procuram Recife,
em razão de negócios, participação em congreSsos, conferências, atividades acadêmicas, cultu-

\

rais, etc. Dentro d~ quadro, gostaria de salien·
tara construção de um mod,_emo Centro de Convenções - edificado entre Recife e Olinda - ,
obra iniciada no Governo Moura Cavalcanti e que
entrou em operação durante o meu Governo.
Todo esse cresc:imento, no entanto, poderia ser
ameaçado, se não atentássemos para um aspecto
crucial da infra-estrutura sobre a qual se assenta:
as condições de operação do Aeroporto Interna-

cional dos Guararapes.

\<~~:
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Objeto de sua ültima refonna já há tinco anos

-quando eu exercia o c;.argQ de Governador do
Estado - o Guararapes dá mostras de encontrar-se próximo do ponto máximo de utilização.

se- é correto que ninguém procura um lugar
em função da excelência de um aeroporto, a recíproca não é verdadeira; se não oferecer comer
E.

didade e serviços eficientes em s_ua principal porta
de entrada. nenhuma cidade poderá ter segurart-ça do desenvolvimento continuado de suas ativi:
dades turísticas.
As insuficiências. hoje já evidenciadas em mo-mentos de pico, tenderão a agravar-se, se nada
for feito para superá-las. Felizmeote, jli existem
estudos adiantados nesse sentido,. elaborados_e!T!
fins de 1986 pela Em-presa Brasileira de lnfra--Es-.,
trutura Aeroportuária- Infraero, e, a partir desses,
pelo Governo do Estado.
Tais estudos, que precisam ter urgente conse-qüência prática, contemplam, inicialmente, duas
alternativas básicas: reforma e ampliação, de um
lado, e construção de novo aeroporto. de outro;
e aconselham, para o momento, a primeira opção,
sem, no entanto, perder de vista que, a longo
prazo (dentro de 15 a 20 anos), -fatalmente Recife
requererá novo e mais adequedo aeroporto.
Até lá. porém, o Guãrarapes ~Ptecisa moderni..
mr-se, ampHar-se. isso no que se refere ao terminal de passageiros, uma vez que a pista e sew;
acessos serão capazes de suportar o aumento
dos pouses e de<:ologens das duas próximas décadas. e o pátio de estacionamento e manobras
por cerca de cinc:o anos., _ ___
Assim, será possível preservar uma característica favorável - e rara, atualmente, em metrópoles - do aeroporto do Recife: a proximidade
em relação às áreas mais nobres de turismo, comércio e residênc:ias, IocaJizadas na região de Boa
V~agem. E não será necessário arcar oom os elevadíssimos custos da cons1J;:t.JçãQ: ~e um novo aerop_orto, certamente proibitivas na conjuntura
atual.
Os estudos referidos apontam em duas direções: a~ prazo, algumas refonnas serão capazes de atender às necessidades, num horizonte
de até cinco anos. constando, basicamente, de
melhorias operacionais, como a separação dos
embarques domésticos dos internacionais. clJmatizaçã.o das salas de maior permanência dos usuários, cobertura das áreas de trânsito de passageiros, de modo a oferecer abrigo à circulação
desde o terminal até os aviões (mediante instalação de passarelas hidráulicas de embarque e desembarque), eliminação dos cruzamentos de
trânsito dos usuários com os serviços de apoio
e ampliações das áreas comerciais, das esteiras
transportadoras de bagagens e dos balcões de
atendimento, entre outras.
Passado esse primeiro interregno, será necessário ampliar o terminal, e, em conseqüência, o
pátio de estacionamento e manobras de aviões,

com o que o Guararapes Será capaz de atender

ao acréscimo de demaáda previsto para os próxi~
mos quinze ou vinte anos, considerados os pa~
drões de aviação existentes e previsíveis no me-.
mento.
Não se trata, vê-se de imediato, de sonho faraõ-.
nico divorciado da realidade de Pernambuco e
do Brasil de hoje. Preconiza~se, apenas, a urgente
realização de obras tecnicamente viáveis e ade~
quaâi!s às necessidades. baseadas em estudos
já existentes, e cuja efetivaçâo prende-se a neces-.sidad_es prementes do próprio desenvolvimento
do Recife, de Pemaml?~,~co e do Nordeste_- portanto, do Brasil - , além de fundamentar-se em
segura constatação de sua via.bilid.1d~ eoonõmi..
co-fioanceira.
Daí usar desta bibuna para apelar ao Presidente
José Samey e ao Ministro Moreíra Uma, da Aeronáutica, no sentido de que autorizem à Infraero
a realizar as obras a que acabamos de nos referir.
Não realizá-las, Sr. Presidente e Srs. "Senadores,
seria ãbrir mão de maiores ganhos futuros; adiálas comprometeria o desenvolvimento de ativi~
dade na qual o Brasil deposita grandes esperan~
ças,_ qual seja, o turismo, além de entrav<Y a evolução econômica regional em seu todo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)
O SR. PRESIDE1'111! (João Castelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos De~Carfi.
O SR. CARLOS DE CARll (PMDB - /IJft.
Proiluncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre.sidEmte,
Srs. Senadores:
Neste mundo em que vivemos precisamos en~
centrar mais espaço para valores, taís como lealdade, fidelidade, amor, bondade, alegria, man~
sidão e". aç6es de graças.
Apesar de todas as mazelas que afligem a nossa
civilização, temos de reconhecer que o altruísmo
existe, não apenas o interesse. E que o altrufsmo,
ooinõ
outras virtudes citadas, não~ t.ma força
disfarçada de interesse.
S... Presidente, o D i a - .... ~ ele
Graçu, comemorado nesie 26 _de novembro,
deve ser um dia dedicado à refle.'!ão oobre o próprio homem; sua natureza. Origein e destino. Se

as

é verdade que neste dia rendem-se graças, estas
ações esbrio a atestar, estou convencido, que
aquele que as ptatica não é tt.ma máquina ou
engrenagem de um mecanismo maior.
Podemos afumar que em nosso universo nem
tudo é um grande sistema fechado, impessoal
e predeterminado. Podemos afirmar, tamb~m.
que a vontade e a responsabüidade exístem, e
que as escolhas do hornem são reais e- cansem
qüentes. E que, lpso facto, o homem é um ser
moral. Desta forma, o certo e o errado são diferen.,
tes. E se o homem ·age certo ou errado, isso
faz diferença! E ele pode construir um mundo
bom ou mau. dependendo das es<:olhas que faz.
Muito mais que isso,. no entanto, Sr. Presidente,
o Dia Nadonal de Ações de Graças deve lembrarnos que, se existe um homem pessoal e moral,
dificilmente encontrará ele suas origens no '"siste=
ma fechado" alheio à consciência, ao reconhecimento e à grcitidão. Ora, se não sbmos um ser
mecânico, uma máquina, porque somos essencialmente diferentes dela, haveremos, por decorrência desta constatação, de buscar llOSSa origem

em alguém. E quando digo "alguém", refiro-me
a uma pessoa: ao Deus cristão, pessoal-infinito.
Teremos com isto descoberto o objeto primeiro
de nossa gfatidão, e a causa última de nosso
bem, nosso amor maior, nosso vinculo _permanente.
_
.O Dia !'mc;lo!W.
Açóes
Graças é wn
dia de profissão de fé; é um dia em que nos
afirmamos cristãos; é um dia em que reafirmamos
os pressupostos filosóficos e dogmáticos de nossa cosmovisão, e buscamos, numa análise interior, recobrar a coei-ência nosso viVer com estes_
principies. t um dia em que nos voltamos para
fora e além de nós mesmos. para o Criador e
Pai, e usamos uma linguagem que não é própria
dos sistemas impessoais e mecânicos: ()_linguagem da gratidão; a expressão verbalizada do reco-nhecimento de que o que_ recebemos não era
dMda; ao contrário de credores. éramos devedores. _Q que recebemos foi _graça.
De fato, Sr. Presidente, se quiséssemos resumir
nwna palavra toda a teologia paulina e, portanto,
toda a tradição judaico-cristã, não terí~os nada
melhor que o termo grego para a nossa palavra
"'graça"- cbarls- que, no pensamento do
grande Apóstolo, tem dois sentidOs:_ ao re~rir-se
à atitw;le de Deus para com o homem, quer dizer
"dâvida imerecida"; e <JOse: referir à reação apropriada do homem para com esse gesto de Deus,
quer dizer "gratidão".
Talvez seja este último o termo que melhor
diferencie o homem dos sistemas puramente mecâncios. E toda vez que nos embrutecemos e
perdemos a capacidade de reconhecimentO e de
~de graças, tomamo-nos menos hwnanos.
Muito ob!igado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

e

e

de

O SR. PRESIDE1'111! (João Casfelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -MG.)
- Pronuncia o seguinte discwso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em declaração recente, afirmou o Senhor Presidente José Samey que a sua função e o seu
dever ê o de ser o Presidente da_ transição.
Tem. fio entanto, o mais alto Magistrado_ do
nosso País sofrido as mais acirradas criticas, no
que diz respeito a sua conduta frente à Presidência
da República.
Tais críticas, porém, revelam-se improcendentes e s6 refletem a miopia que domina muitos
dos nossos homens públicos, que não querem
ou não conseguem ver o que é a transiçãO política
e o que impHca o processo de transição democrática.
Transição é sinônimo de índecisão. A indecisão
decorre do questionamento sobre qual o melhor
caminho a seguir para ~ solução de problemas
conjunturais. O questionamento, por sua vez. é
tentativa de acerto dentre desacertos. A transição
é, enfim, acima de tudo, vontade de acertar.
E ê_com e5~ objetivo que o-Presidente JoSé
Samey goveina. Suas opções políticas têm, sempre, visado ao bem comum, investindo ''tudo pelo
social" na condução do processo de retomo do
Estado brasileiro à plenitude do estado de direito.
lnfeliimente, ~porem. 1 _ ãs Suas-~~ções têin sido,
amiúde, incompreendidas e coitfun.didas. pejorativamente, com fraqueza. No entanto, tenho certeza, a história pátria lhe attibuirá a devida impor-
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tância e essenciatidade para a viabilização da tran~ valor correspondente, em cruzados, a 18.700,73
sição democrática.
_Obrigações do Tesouro Nacional (Om). (DepenTenho a mais absoluta convicção ao afiJTnar dendo de parecer.)
que o cidadão José Samey é a pessoa indicada
-4para, neste momento detransiç!o política e social,
_.Mensagem n~ 253, de 1987 (n9 429/87, ·na ori~
exercer o cargo de Magistrado Supremo do nosso
País.
geinl, relativa à proposta para que seja autOrizada
Afirmo isso como seu·ex-Jíder no SenadO Fede- a Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado
ral, cargo que me j>roporcioriou- õpOrtunidade de Sergipe, a contratar operação de crédito no
de, privando do seu convívio, reconhecer em Sua valor correspondente, em cruzados, a 8.496,94
Excelência as virtudes necessárias para a manu- _Qbrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Depen~
tenção das conquistas politicas que a sociedade dendo de parecer.)
brasileira tão arduamente alcançou. Virtudes es-5-

a

sas que têm sido deturpadas por aqueles que

Mensagem 11'254, de 1987 (n• 430187, na oriou por miopia não vêem a transição política que
ainda vivenciamos, ou por ambição e interesse ·ll"ffi), relativa à proposta para que seja autoriz<lda
a Prefeitura MunicipaJ de Areia Branca, Estado
pessoal desprezam o interesse maior: o nacional.
de Sergipe, a contratar operação de crédito no
Qassifico, pOis, os que se opõem ao exercício
do governo pelo Presidente Samey em dois gru- valor correspondente, em cruzados, a 9.500,00
pos: o dos míopes e dos que só exergam o seu · Obrigações do Tesouro Nacional (Om), (Depen·
interesse pessoal, e, ambos, estão a pôr em risco __d7ndo de parecer.)
-"6"o processo de amadurecimento político do nosso
País.
Mensagem no 255, de 198'l'(n• 431187, na oriVencendo a todos os desafios que se interpõem
gem ), relativa à proposta para que seja autorizada
ao seu governo, o Presidente José Samey será, a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado do
por seu inegável espírito público e indiscutível vo- Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crécação democrática. reconhecido como o homem dito no valor correspoiJdente, em cruzados, a
público talhado para dar continuidade ao plano 20353A6 _Obrigações do Tesouro Nacional
traçado pelo Presidente Tancredo Neves, visando
(OTN). (Dependente de parecer.)
a sedimentar os rumos tJiJhados pela própria ser
-1dedade brasileira para o retomo à plenitude deMensagem n' 264, de I 987 (n' 440187, na ori·
mocrática do nosso Pafs.
Para o Presidente José Samey vislumbro o re- gem), ~lativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Piraju, Estado de SãO
gistre histórico como o estadista que impediu o
retrocesso da nossa evolução política, mantendo, Paulo, a contratar operação de crédito no valor
assim, o processo de amadurecimento da demo-- COJTespohdente, em cruzados, a 41.331,78 Obrl~
gações do Tesouro Nacional (Om), (Dependencracia brasileira e assegurando, dessa forma, o
do de parecer.)
atingimento do apogeu do sistema democrático
e da forma republicana de governo no Brasil.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Mensagem n• 268, de 1ga7 (11' 444187, na ori·
O SR. PRESIDENTE (João Castelo) -Não gemT.-telãtiva à proposta para que seja autorizada
-~P~eitura Municipal de Poconé, Estado do Mato
há mais oradores inscritos.
Grosso, a contratar operação ci'édito no valor corA Presidência convoca sessão extraordinária a
""'pondente, em cruzados, a 8A37.37 Obrigarealizar~ se amanhã, às 1O horas, com a seguinte
ções do Tesouro Nacional (Om). (Dependendo
de parecer.)

ORDEM DO DIA

-9-

___ Mensagem n9 275, de 1987 (n9 45}/87, nã Óri~
gem), relativa_ à proposta para que seja autorizada
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
a_ Prefeitura M.unicipaJ de Belo Horizonte, Estado
9
da Câmara n 47, de 1987 (n~ 264/87, na Casa
de Minas Ge.~:ais. a contratar operação de crédito
-l-

de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da Repóblica, que autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos suplementares até o limite de Cz$
105.000.000.000,00 (centÓ· de cinco bohões de
cruzados}, e dá outras providêcias. (Dependendo
de parecer.)

-2Mensagem n~ 251, de 1987 (nl' 427187, na oriN
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Areia Branca. Estado
de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em crtitáâos, a 4.372,76
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-3Mensagem n• 252, de 1987 (n' 428187, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado
de Sergipe, a contratar operação de crédito no

no valor correspondente, em cruzados, a
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OT!'i). (Dependendo de parecer.)

-10-- .Mensagem 09 280, de 1987 (n9 456/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
-_a__ Prefeitura_}•1.unicipal de Bom Jesus da Lapa,
Estado_da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
13.157,89 Obrigações do Tesouro Nacional
(Om). (Dependendo de parecer.)
-liMensagem n~ 281, de 1987 (n? 457187, na ori~
gern), relativa à proposta para que seja autorizada
a _Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia. a contratar operação de crédito
no_ valor correspondente, em cruzados. a
17.857,14 Obrigações do Tesouro Nacional
(Om). (Dependendo de parecer.)
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-12Mensagern Jtl292, de 1987 (~ 468/87, na ori~
~~). relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 9.662,70
Obrigações do Tesouro Nacional (Om). (Depen·
dendo de parecer.)

-13Mensagem n? 294, de 1987 (n9 470/87, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
32.825,20 Obrigações do T escuro Nacional
(OTN), (Dependendo de parecer.)

-14Mensagem n• 298, de 1987 (n' 474187, na ori·
ge_m}, ~ativa à proposta para que seja autoriulda
a Prefeitura Municipal de DMna Pastora, Estado
de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 13251,88
Obrigações do TesoUro Nacional (Om). (Dependendo de parecer.)

-ISMensagem n' 302, de 1987 (n' 478/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizadtl
a Prefeitura Municipal de Guaimbê, Estado de São
Paulo, a c;ontratar operação de crédito no valor
correspondeti.te, em cruzados, a 11233,08 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-16Mensagem n~ 308, de 1987 (n9 484/87, niJ. Ori·
gem) relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de !tá. Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 5.639,1 O Obrfg•
ções do Tesouro Nacional (Om). (Dependendo
de parecer.)
-17Mensagem n' 3!5, de 1987 (n• 491/87, na origem), relativa à proposta para que seja autoriza<úo
a Prefeitura Municipal deJoa.çaba, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 5.991,00
Obrigações do Tesouro Nacional (Om). (Dependendo de parecer.)

-18Mensagem n~ 317, de 1987 (n9 493/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeib.lra Municipal de Juara, Estado do Mato
Grosso, a contratar operação de crédito no valoc
correspondente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (Om). (Dependendo de parecer.}
-19Mensagem n• 321, de 1987 (n' 497187, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municip<il de Marilia, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados. a 466.413,00 Obri·
gações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
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-20324, de 1987 (n~ 5008/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autori~

Mensagem

n'~

zada a Prefeitura Municipal de Mogí das Cruzes,

Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor couespondente, em cruzados,
a 465.415,35 Obrigações do Tesouro Nadqnal
(OTN). (Dependendo de parecer.)

-21Mensagem n"' 325, de 1987 (n9 501/87, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a PreFeitura Municipal de Morro do Chapéu, Esta·
do da Bahia, a contratar operação de crédito

no valor correspondente, em úU.ZadOS, a
52274,44 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). (Dependendo de parecer).

-22Mensagem n~' 326, de 1987 (n~" 502/87, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeitura Munícipal de Morro.de Chapéu, Esta·
do da Bahia, a contratar operação de crédito no
va1or correspondente, em cruzados, a 59A55,83
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-a.3Mensagem n 9 329, de 1987 (n9 505/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito no va1or correspondente, em cruzados,
a 12.367,63; Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN). (Dependendo de parecer.)

-24Mensagem n9 331, de 1987 (n9 507/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Nova Aurora, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em ~ades, a 9.130,71
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-25Mensagem n9 332, de 1987 (n9 508187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Osasc:o, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 255286,27 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-26Mensagem n 334; de 1987 (n9 510/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, Estado
9

de Minas Gerais, a con~tar operação" de <:rédito
no valor correspondente,em cruzados, a
43.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional'
(OTN). (Dependendo de parecer.)

'-27Mensagem n~ 33õ; de 1987, (n9 512187, na origem), relativa à proposta para que seja- autorizada
a Prefeitura Municipal de São Francisco, EstadO
de Minas Gerais, a contratar operaÇão de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesou-ro Nacional
(OTN). (Dependendo de parecer.)

~28-

Mensagem n 9 337, de 1987 (n9 513/87, naoriR
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Gabriel, Estado do
Rio Grande do Su1, a contratar operação de crédito
-valor conespondente, em cruzados, a 80.000
_UPC. (Dependendo de parecer.)

no

-29- -Mensagem n~ 347, de 1987 (n9 523/87, n!'! origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura MunldpaJ de São Paulo, Estado de
São Paulo, a contratar opéração de crédito_ no
valor correspondente, em cruzados, a 462.363,88
Obrigações do Tesouro Nadonal (OTN). (Dependendo de parecer.)

-30Mensagem n9 348, de 1987 (o? 524/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura M1.mlc:ipal de São Simão, Estado de
São Paulo, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 97.502,37
Obrigação do Tesouro Nacional (OTN). (Depen·
dendo de parecer.)

-31Mensagem n9 349, de 1987 (n9 525/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Estado do
.Máto Grosso do Sul, a conb:atar operação de cfé..
di~o no valor corre_spondente, em cruzados, a
7?.800,00 Obrigações do Tesouro N_acional
(OTN). (Dependendo de pare<:er.)

-32Mensagem n<> 354, de 1987 (n9 530/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Tambaú, EStado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
cõrtespondente, em cruzados. a 15.J 78,46 Obrí·
gaÇões do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-33Mensagem n9 359, de 1987 (n9 535/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura MJ.micipal de Teres6polis, Estado do
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
49.567,56 Obrigações- do Tesouro Nacional
(OTN). (Dependendo de parecer.)

-34Mensagem n9 36Ü, de 1987 (n9 536/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor cooespondente, em cruzados, a 8.977,71
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-35Mensagem n" 361, de 1987 (n' 537/87, na orlgEmi), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura de Teresópolls, Estado do Rio de Ja~
neiro, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 59.077,23 Obri~
gáções do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

Novembro de .1987
-36-

na

Mensagem n9 363, Qe_1987 (n<> 539;87,
~riR
gem), relativa à proposta para que seja autorizl;lda
a Prefeitura Municipal de Três lagoas,_Estado do
Mato Grosso do_ Sul,.a contr,atar operação d~ crê-dito no valor correspondente, em cruzados, a
14.867,84 Obrigações _do Tesouro Nacional
(OTN). (Dependendo de pare<:er.)

·-37Mensagem n9 365, de 1987 (n9 541/87, na ori~
gem), relativa à proposta para que Seja autoriZada
a Prefeitura MuniCipal de Uberaba, EStado de MiR
nas Gerais, a contfãtar-_opercição de crédito no
valor correspondente, em cruzadós. a 157.439,86
Obrigações do Tesouro Nadoni!ll (OTN). (Dependendo de parecer.)

-38Mensagem n9 372, de 1987 (n9 548187, na origem), refatíva à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Anastácio, EstadQ do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação no valor
correspondente, em cJ:U,Zados, a 16.863,96 Obrigações do Tesouro Nac.ional (OTN). (Dependen~
do de parecer.)

-39Mensagem rf' 374, de 1987 (n9 550/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Estado
da Bahia, a contratar operação de crêdito no valor
correspondente, em cruzados, a 400.000,00 Obrigaçoes do Tesouro N~dona1 (QTN). (Dependendo de parecer.)

-40Mensagem n 9 375,.de -1987 (n9 551187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Esta-do da Bahia, a contratar operação de Crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 453.600,00
-obrigações do Tesouro Nacional (dTN). (Depen~
dendo de parecer.)

-41Mensagem n9 376, de 1987 (n9 552187, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ibicaraí, Estado da Bahia,
a contratar operação de crédito no valor correspofl.dente, em cruzados, a 350.000;00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), (Dependendo de parecer.)
·
-

-42Mensagem n9 380, de 1987 (n~ 556/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Gabriel. Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 72.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

-43Mensagem n9 381, de 1987 (n9 557/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal áe SimõeS Filho. Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
C'lrrespondente, em cruzados, a 454.000,00 Obri-
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zem trabalho9' médico;h~spitaJares, :em caráter · Sãl~_ de Reuhiões da CàriliSSãÕ, Ala Se~_~d0r ,Nilo
excepcional para o Senado Federál e executar Çoelho, sob a Presidência do S~nl)Õr .-Senã.(Jor
outras tarefas correla_t,a_s.
Luiz Viana, tom_ a presença dos Senho-res .Seria§ 59 Ao Setor de TeJefriri_ía· coni'~té 'eXecutar . acires AJbano Franco, Francisco_ Rollemberg, Nelo controle das telecomunicaçõeS da Subsecre- sçri_Carneirri, Nelson Wedekin, Hugo Napole~o,
taria n~essário ao ater1d\f1leóto d!! efnergência · JOão Lobo, Jarbàs PasSarli1ho, Lavolsier Maia, Itae de marcação de consultas Via terefone, ininter- . niaf~FfáncO; -Chcigas Rodrigues, João Calmon,
ruptamente.
§ 6°

·

·

· RuY Bacelar,

Divald()_ Surüagy e JatniJ Haddad,

Ao Setor de Serviço F~erário compete , i"eUilé-SE: <fC"oril~ó -de Relaçõ.e~ ~riOres.. Pei-

prestar a necessária assistênda nos serviços fune- ~-~111- de comparecer; por rilotivo.justificad.o, ~s
Serlhor_es_ ~_adores Irapuan CQSta ..{úpior,.Leite
"Ch'a~s. Saldimhã Derzi, Sewro Gpme~ e_ ..JoSé
Consultas compete man~ar as cónsuJtas solldta- -. ·~~JOC?· Havendo número regimental, o Sen.ilor
das no balcão ou por telefone;'recepCionar e enca- l'i"esidente declara abertos .OS t.(ab~ttos, disp~n
minhar pacientes para os diversos consultórios 'Sando a Ieib,lra .da ata da reuniã_o_anterior, que
médicos,
·
ê áada por aproVada. A set;Íuir, Sua ExCelê_nda
§ 89 Ao Setor de Transporte. de Pacientes
CóriiUnica que a presente reunião destina-se à
compete atender as solicitações de ambulâncias · ap'reci_ãção Qa matéria constante de pauta e, ainpara transporte urgente de pacientes; prestar atenda, a ouvir as exposiçOes_ ~e farão ps Sel)h_ores
dimento de primeíros-socorrqS de emergéntia.
· Rbnaldo Capta. indi.cadQ para exer<:er a _fvnção
Art. 3' Este ato entra em vigor na data de ·.de Embaixador _do "Brasil junto _à. República do
sua publicação.
, , Chile, e Raul Ferr)apçiQ S~I{Orq ~oxo Leite Ribeiro,
Art. 49 Revogam-se as disposições em con- .indicado para ~,rcer a_ ~Çã!) d'e Érp)?~~r
trário.
- _·do_ ~rasil junt9 ,à_ ij.epúbUc,a,do Peru, so,bre -as
Sala da Comissão Diretora, 26 de novembro _ ~s par~ ~ qJJals estão, sendo des.ign~dos·
de 1987 -Humberto Lucena -Jutahy Maga- PrOsseguindo, o Senh.or Pf_e$içlente, atenden~o ao
lhães - Odadr Soan:s - DirCeu Carneiro Preceito regimental, determina que a reunião tor-João Castelo - Franciaco Rollemberg ne-.se secre_ta para ouví-los, bem como para deliAluizlo Bezena.
berar sobre as ~uintes .Me_nsagens: n9 157, de
.1987, do Senhor Presid~nt~ da. República submeATO DO PRESIDENTE
Wrl.do à aprovação do Senador Federal~ ~_olha
l'l• 233, de 1987 ·
.d,o, Senhor ~9naldo, C~ ~istro de Prin:aeira
O Presidente do Senado F~~~ral,_ no uso das .-9if5se, da Ç~rreir~.d,e.Qipl~mata, ;Para ·e;xêrcer
atnbuições _que lhe conf~rern. ,Qs ~rts. 52, item
a, Íj.mção de ~ixador do Brasil junto à Repú38, e 97_. jnciso W, do_ Regirn~nto ,Interno e de
blica do Chile, cujo reiât'or é o SenhOr Senador
conformidade com a delegação_ de ,cOI)'lpetência
Nelson Carneiro; e a de 09 114·. de 1987", do Seque lhe foi outorgada pelo At.Q d" Çomissão Direnhor Presidente cj_à RePóbncâ, · subrrietendo à
tora n9 2, de 1973, resolve rescinQir o contrato .. aprovação do Senado Federal a escolha do Sede trabalho do servidor Roberto ,Av{mcini, Dab16-- . nhor Raul Fernando Belford Roxo Leite "Ribeiro,
grafo, Classe "C', Referência NM-25, do Qliãdro
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de Diplode Pessoal CLT do Senado Federal, em virtude
mata, para exercer a função de Embaixador do
de nomeação para o cargo de Taquígrafo leglsBras~ junto à República do Peru, cujo relator é
lativo, confonne o Ato desta Presidência- n" 231,
o Senhor Senador Itamar Franco. Reaberta a reude 1987.
·
nião em c:aráter público e nada mais havendo
Senado Federal, 26 de noVembro de 1987.a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença
Senador Humberto Lucena, Presidente do Sede todos e dedara encerrada a reunião; lavrei,
nado Federal.
eu, PauJo Roberto Almeidâ-Campos, Assistente
da Comissão, a presente ata que; lida e aprovada,
PORTARIA l'l• 30, DE 1987
será assinada peJo Senhor Presidente. -Senador
Do Prlmelro-Secretúrlo
Luiz VIana, Presidente.
O Primeiro-Secretário, no uso de sua compe-.
ATA DA 14• REUl'IIÁO, REALIZADA
tência regimental e de acordo com o dispostO
EM 14 DE OGTOBRO DE 1987
no Item 12 do Anexo l à Resolução ~" 130 de
14 de novembro de 1980, resolve designar, como
k, :d~ ~~ãs do -di~ _qUatorze de outuBro-- de
membros suplentes da Comissão de Avaliação m~ novecentos e oitenfe e sete, na Sala de Reudos Requisitos Mínimos dos candidatos ao em- niões da Comissão, Ala Senador Nilo Coelho, sob
prego de Assessor Técnico, constituída c:om a a PreSidência do Senhor Senador Luiz Viana, c:om
Portaria n9 001, de 1987, desta Primeira secre- a presença dos Senhores Senadores Fra.Jtcisco
taria, os servidores do Quadro Permanente do
RoUerilberg, lrapuan Costa Júnior, Leite Otaves,
Senado Federal EuroS JóSt'rG:ista -sarnas, Fer- Nelson Wedekin, Saldanha Derzi, João Lobo, Jarnando Silva de Palma Uma e ViciOr Rezende de
bas PasSarinho, Hugo Napoleão, Itamar Ffanco,
Castro Caiado.
- - ·~
Aluizio Bezerra e Cfd Sabóia de Carvalho, reúne-se
Senado FPderal. 26 de novembro de 1987.- _a Comissão de Relaç®s ~rlores. De~ de
Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretá- COm"parecer, por mOtivo justificado, os Senhores
rio.
Senadores Albano Franco, Nelson Carneiro, Severo GOmeS, José Agripino e Lavoisier Maia. HavenCOMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES
--do número regimental, o Senhor Presidente deATA DA 13• REW'IIÃO REALIZADA EM 8
dara abertos os trabalhos, dispensando a leitura
DE OQTWIRO DE 1987
da ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.. A seguir Sua Excelência comunica que a
Às dez: horas e trinta minutos do dia oito de
presente reunião destina~se à apreciação da matéoutubro de mil novecentos e oitenta e sete, na
rários aos servidores do Senado Fedei-ai.
§ 79 Ao Setor de Recepção e Marcaçãõ de
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.

.

.

rlã i::ónstante da pauta e, ainda, a ouvir a exposição
qúe fãrá o Senhor Mauro Sérgio da Fonseca Costa

~?uto, ~dícado para exercer a função de Ernbai~
xador do Brasil junto à República do_Iraque, acerca
da missão para a qual está sendo designado. Prosseguindo, o Senhor Presidente. atendendo ao pre~
ceito regimental, determina que a reunião tome-se secr_eta para ouVi-lo, bem como para deliberar
·Sobre a Mensagem n 9 186, de 1987, do Senhor
· Présideflte da República, submetendo à aprovaÇão do Senado Federal a escolha do Senhor Mau~
. io· SéfQió da Fonseca Costa Couto, Ministro de
- ~eir_a. Çlasse, ela Carreira_ de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto
- à RepUblica do Iraque, cujo relator é o Senhor
5eriõ~dor H1,190 Napoleão. Reaberta a reunião em
caráter público, a Presidênda concede a palavra
ao Senhor Senador Francisco. Rollemberg, que
e~te parecer favorável ao Projeto de Decreto .Legislativo n 9 19, de 1986, que "aprova o texto do
Acõi'do Intemadonal do Açóca_r, de _1984, conduído em Genebra, em 5 de julho de 1964-".._Çolocàdo em discussão, o Senhor Senador Leite Chaves soliCita vistas do procesSo; tendo sido concedida pelo Presidente. Assim sendo, tendo sido
esgotadas as matérias constantes da pauta e nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presiden~agra
dece a presença de tódos e dedara enc,errada
a reunião, lavrando eu, PauJo Roberto Almeida
Campos, Assistente da_ Comissão, a presente ata
elo Senhor Presidente. - Senador Lulz VIana,
Presidente~

ATA DA 15• REW'IIÃO, REAúiADA EM 21
DE OCITOBRO de l987

dez

Ás
horaS do dia vinte e um de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sã.la de
Reuniões da COmiSsão_. Ala Senador Nilo Coelho,
sob a Presidência do Senhor Senador Lulz V'l8na,
com a presença elos Senhores Senadores, Fran- ·
cisco Rollemberg, lrapuan Costa Júnior, Leite
Chaves, Nelson Carneiro, Nelson Wedekin, Severo
Gomes, José Agripino, Jarbas Pàssarinho, l.aV(lisier Maia, AJuízfo Bezerra, Hugo Napoleão, Cid
Sabóia de Carvalho e João Calmon, reúrie-se a
Comissão de Relações Exteriores. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Albano Franco, Saldanha Derzi, João
Lobo e Itamar Franco. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leibJra da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, Sua EXCelênCia comunica que a presente reunião destina-se à apredação das matérias constantes de
pauta e, ainda, a ouvir a exposição que fará o
Senhor Sér9lo Martins Thompson Flores, iPldit;;ado para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à Repúbllca}d·gelina Democrática e PopUlar,
sobre a missão que_ desempenhará. Em seguida,
a PresldênC:ia, atendendo ao preceito iegimehtal,
determina que a reunião tome-se secreta para
ouvi-lo, bem como para aeliberar sobre a Mensage"m n~ 122, de 1987, do-Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado
Federal a escolha do Senhor Senador Sérgio Martins Thompson Flores, Ministro de Primeira aasse, da Cafreira de Diplomata, para ~ercer a fun~
ção de Embaixador do Brasil junto à República
Argelina Democrática e POPular, cujo relator é
o Senhor Senador Jarbas Passarinho. Reaberta
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a teunião_em caráter público o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador FranciSco
Rollemberg, que emite parecer favorável ao Pro-jeto de Decreto Legislativo n" 19, de 1986, que

"aprova o texto do Acordo Internacional doAçú.car
de 1984, concluído em- Genebra, em 5 de julho
de 1984". Anunciado o parecer, a Presidência esclarece que o mesmo foi apresentado anterior-

mente, quando entãQ foi so~citada vistas pelo~
nhor Senador Leite Chaves, havendo Sua Eicceiênka devoMdo-o sem apresentar voto ·eili Separado. Dessa forma, coloca em discussão o pareCer
do relator. Não havendo discussão, é o mesmo
submetido à votação, sendo aprovadô por unáni·

midade. Esgotadas as matérias constantes de
pauta, o Senhor Presidente agradece a presença

de todos e declara cumprida a fanaJidade da mesma. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
reunião, lavrando eu, Paulo_ Roberto Almeida
Campos.-AsSistente-da Comissão, a presente ata
que, lida e aprovada, será_assinada pelo Senhor
Presidente. -Senador Lulz VIana, Presidente.
ATA DA 16• REQNIÃO, REAIJZADA EM
11 DE NOVEMBRO DE 1987
Às_dez horas do dia onze de novembro de mU
novecentos _e oitenta e sete, na Sala de Reuniões
da Comissão; Ala Senador Nilo Coelho, sob a
Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, com
a presença dos Senhores senadores Francisco
Rollemberg, !rapuan Costa .Jünior, Nelson Carneiro, Sa1danha Derzi, Jarbas Passarinho, Itamar
Franco, Chagas Rodrigues. Od Sabóia de CarValho, Edison Lobão e Jamíl Haddad, reúne-se a
Comissão de Relações Exteriores. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Albano Franco, Leite Chaves, Nelson
Wedekin, Severo Gomes, João LObo, Jorge Agripino, e Lavoisier Maia. Havendo número regímental, o Senhor Presidente declara abertos os b-aba-
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lhos, dispen~do_ a leitw:a da Ata da reunião anterior;_(}Ué- é daCfa por aprovada. A seguir Sua ExcelênCia. Comunica. que a Presente reunião destina-se apreciação das matérias constantes de pauta e, ainda, a ouvir as exposições que farão os
Senhores Hermes João Pereira de Araújo, indica~
do para exet:cer a função_ de Embaixador do Brasil
junto à República francesa, e Renato Bayma De-JÍys, indicado para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Tunfsia, acerca' das missões para as quais _estão sendo designados. Á. _seguirt ~ J'J:esidência, atendendo ao preéeitÕ reQ-iffiental, determina que a reunião tomese secreta para ouvi-los. bem como. para deliberar
sObre aS seguin_tes Mensagens: n~ 2.30, de 1987,
do SenhOr -Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado federal a escolha do Senhor João Hermes Pereira de Araójo, Ministro de
Primeira-Oasse,- da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Efn~ixador do Brasil junto
à República _FranCesa, C4jo relator é o Senhor
-SenadOi Itamar Fi-ancO;-e a de n~ 204, de 1~87,
dei St!nhor Presidente da Repóbllca, submetendo
à aprovação do· Sena4~ Fe~eral, a escolha do
Senhor Renato B'a}ma D~~ys. Ministro de Primeira~:aa-sse, da Carre.iris de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do BrasU }tmto à RepCi·
blica da Tunfsia, Cujo relator é o Senhor Senador
Saldanha Derzf. Reaberta a reunião em caráter
pública e nada havendo a tratar, o Senhor Ptesidente agradece a presença de todos e declara
encerrada a reunião: lavrando eu, Marcos Sal)t9S
Pãretite Ftlho, Assistente da Coinissáo, a presente
N:JJ. que, lida e aprovada será assinada peJo Senhor
Presidente. - Seriadór Luiz VJana, President;e.
ATA DA '17• REUNJÂo; REALIZADA
1!1'118 DE I'IOVEI'IBRO DE 1987
Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete,

Sexta·feira 27 .3285
na Sala de Reuniões .da Comfs&ão, AJa Senador
Nilo COelho, sob a Presidêncía do Senhor Senador
Luiz Viana, com a presença dos Senhores Sena~
dores Albano Franco, Francisco Rollemberg, Leite
Chaves, Nclson Carneiro, Saldanha Derzi, João
Lâbo, José Agripino, Jarbas Passarinho, Chagas
RodrigL!es, Cid Sabóia de Carvalho e Marco Maciel, reúne-se a Comissão de Relações .Brteriores.
Deixarrl de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores frapuan Costa Júnior,
Nelson Wedekin, Severo Gomes, Lavoisier Maia
e Itamar Franc::o. Havendo número regímentaJ, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos;
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior,
que é_dada por aprovada. A seguir Sua Exce1ênda
comunica que a presente reunião destina-se à
apreciação da matéria constante de pauta e, ainda. a ouvir a exposição que fará o Senhor Luiz
Villarinho Pedroso, indicado para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia
Saudita, acerca da missão para a qual está sendo
designado. ProssegUindo, o Senhor Presídente,
atendendo ao preceíto regimental, determina que
a reunião tome-se secreta para ouvi-lo, bem como, para deliber~r sobre a Mensagem n~ 205;
de 1987, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do _Senado -Federa! a esco-lha do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, Ministro
de Primeira~Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixado~_do BrasiljWlto
ac Reino da ~~à Saudita, ~::ujo o relator é o
Senhor Senador Chagas Rodrigues. Reaberta a
reunião em cáráter pÚblico e nada mais havendo
a tratar, o SenhOr Presidente agradece a presença
de todos deClara encerfada a reunião; lavrando
arcos SantOs Parente Filho, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. -Senador LuJz
VIana, Presidente.
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1 -ATA DA 10' REWIIAO, EM 27 DE
NOVEMBRO DE 1987

1.2.1 - Ofidos do Sr. prlmelro-8eae·
tárlo da Cimara dos Deputados

Encaminhando à revisão do -Senado

1.1 -ABERTURA

ãuió-

grafos dos seguintes projetas:

Comunlcac;ão da Preaidênda
- Inexistência de quorum para abertura
da sessáo.

. - Projetti de Lei da Câmara n9 48/87 -(N9
9/87,_1la_CaSa de origem), que dispõe sobre

1.1.2 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão. Encenamento.

Permanentes das Secretarias do Tribunal Su-

1.1.1 -

a criação e extinção de cargos nos Quadros

perior E1eitoral e dos Tribunais Regionais Elei-

-torar,e-dá outras providências.

12- EXPEDIENTE DESPACHADO

- Projeto de Lei da Câmara n? 49/87 (n92.350/83, na Casa de origem), que-cria o Serviço Social dos Bancários e Securitários -

SESBS -

.

2 - MESA DIRETORA

3.- LIDERES E VICE·LfDERES DE
PARllDOS
4 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 10" Reunião, em 27 de novembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr.
ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SEIYÂ/)()RES:

José lgnácio Ferreira

-:-·.-~omj5eu 'de Sousa- Maurícto Corrêa- Meira

ORDEM DO DIA

Eilho ~ Lourernberg Nunes Rocha -Márcio La-

cerda -Mendes Canale-RachidSaldanha Derzi
-

Aluízio Bezerra -

Leopoldo Perez -

Aureo

-Wilson Martins- Affonso Camargo- Nelson

Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão João Menezes - Almlr Gabriel - Jarbas Passa~

Wedekin -José Paulo Bfsol -José Fogaça.

rinho -João Castelo- Alexandre Costa- Edi~

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-A lista de presenç_a ac~sa o com~rec~ento
de 49 Srs. SenadOres, Entretanto, em plenário,
não há quorum míniilio regimental indispensável

son Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues
- Virgilio Távora- Cid Sabóia de CaiValhoMauro Benevides -

Carlos Alberto -

Lavoisier

Maia- Marcoodes Gadelha- Humberto Lucen~
-Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Francisco Rollemberg -

Jutahy Magalhães /.... Ruy

Bacelar-José lgnáclo Ferreira -Gerson t:amata - João Calmon - Jamil Haddad - Nelson
Carneiro -Itamar Franco -Ronan Tito -Severo Gomes- Feifnando Henrique Cardoso- Mário Covas- Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior

-lDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei

para a abertura da sessão.
Nos termos do disposto no § 2 9 do art. 180
do Regimento Interno, o Expediente que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas coridições, vou encerrar a presente reu-

da Câmara n' 47, de 1987 (n' 264/87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Pre~idente
da República, q1,1e autorb;a_ o Poder Ex~utivo a
abrir créditos suplementares até o limite de Cz$
105.000.000.000,00 (cento e cinco bilhões de

Cruzados), e dá outras providências~ (Dependendo

de parecer.)

-2-

nião, designando para a ordinária de segunda-

- Discussão, em turno Único, d~- Pr;;J~o de Lei
da Câmara n9 44, de 1987 (n" 5.43S/S5. na Casa

feira próxima, dia 30, a seguinte

de origein), que dispõe sobre o cálculo do sãláricr
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PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
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ASSINATURAS

Oiretor AdmiriistrativO --JOSECLER GOMES MOREIRA

_

Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adíunto

· benefício_ e o reajUstamento dos benefícios de
aposentadoria. (Dependendo de parecer.)

-3Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei da Câmara n9 48, de 1987 (n9 9/87, na Casa
.de origem), que dispõe sobre a criação e extinção
de cargos nos quadros permanentes das SecretariaS do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribu·
nais Regionais Eleitorais, e dâ outras providêricias.
(Dependendo de porecer.)

-4Mensagem 11' 251, de 1987 (n• 427/f!l. na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado
de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 4372,76
Obrigações do Tesouro NacionaJ- OTN. (Dependendo de parecer.)
- 5 - -~
Mensagem n"' 252, de 1987 (n"' 428187, na orí·

Sem>.· relativa à pi-ópo&a Para que seJa autorizada

a Prereitura Municipal de Areia Branca, Estado
de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em-cruzados, a 18.780,73
Obrigações do Tesóu'rô Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-6Mensagem n"' 253, de 1987 (n9 429/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado
de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 8.496,94
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-7Mensagem I1"' 254, de 1987 (n" 430/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado
de Sergipe, a contratar operaçáo de crédito no
wlor correspondente, em cruzados, a 9.500 Obri·
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-8Mensagem n• 255, de 1987 (11' 431187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado do

Semestral .......... , ..... , ... , ............................ Cz$ 264,00
Despesa d poslagem ................ ~ .. ~ ....... ;.;...~-~-~CzS 66,00
(Via Terrestre)

._
TOTAL
310.00
Exemplar Avulso ....................................... . Cz$ 2.00
Tiragem: 2.2QO.exemplares.

Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
20353,46 Obrigações do Tesouro Nadona1 -

OTN. (Dependendo de parecer.)
~9-

Mensagem rf.' 264, de 1987 (n9 440/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Piraju, Estado de São
PauJo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 41331,78 Obrí~
gações do T~souro Nacional- OTN. (Depen~
dendo de parecer.)
-~to-

Mensagem n"' 268, de 1987 (n"' 444/87, na ori~
gero), relativa à proposta para que seja autorizada
ã Prefeitura Municipal de Poconé, Estado do Mato
Grosso, a_ contratr operaÇão de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 8.437,37 Obriga~
ções do TesOuro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.)

-11Mensagem n9 275, de I987 (n~ 451/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Pre:feitura Munidpal de Belo Horizonte, Estado
de Mina_s Gerais, a contratar_ operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
466.400,00 Obrigações_do Tesouro NacionalOTN. (Dependerldo de parecer.)
-

-12Mensagem n9 292, de 1987 (n"' 468/87, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no Vãlor correspondente, em cruzados, a 9.662,70
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-13Mensagem n11 294, de 1987 (n~" 470/87, na origem),_ relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado do
/11\ato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
32.825,20 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-14Mensagem n~' 298, de I987 (n9 474/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prereitura Municipal de Divina Pastora, Estado
de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a I 3251,88
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De•
pendendo de parecer.)

-15Mensagem n"' 302, de I987 (n9 478/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Guaimbê, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito J;l.O valor
correspondente, em cnizadqs, a I 1233;08 Obrigações· do TesoUro Nacional - OTN. (DependendO de parecer.)

-16Mensagem n9 308, de 1987 (n"' 484/87, na ori-gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de ltá, Estado de Santa Ca~
tarína, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 5.639,1 O Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo
de parecer.)

-Tl'Mensagem n~ 315, de 1987 (n~' 49ll87, na origem), r~lativa à proposta para que seja autorizada
a J?refeitura MunJcipal deJoaçaba, Estado de San~
ta Catarina, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 5.991,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De·
pendendo de parecer.)

-18Mensagem n"' 317, de 1987 (n"' 493/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Juara, Estado do Mato
Grosso, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 50.000,00:_ Obri~
gações do Tesouro _Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-19Mensagem n9 321, de-1987 (n~' 497/87, na origerit), relativa à proposta pai-a qUe seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Man1ia, Estado de São
Paulo, a coritratar operação de crédito no valOr
cotrespondeirte, em cruzados, a 466.413,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

Novembro de 1987
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Mensagem n9 324, de 1987 (n<~ 500/87, na ori-

gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado

de São Pau1o, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, ~
465.415,35 Obrigações do Tesouro NacionaJOTN. (Dependendo de parecer.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
-28Mensagern ni-.348, de 1987 (n• 524/87, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Simão, Estado de
SãO Paulo, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 97.502,37
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-21-

Mensagem n9 329, de 1987 (n9 505/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 12.327,63 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parecer.)
-22-

Mensagem n9 331, de 1987 (n'~ 507/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeiturn MunfcipaJ de Nova Aurora, EstadCJ
do Paraná, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 9.130,71
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-23Mensagem n'~ 332, de 1987 (n\0 508187, na origem}, relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São
Paulo, a contratar operação de .crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 255286,27 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.}

-24Mensagem n'~ 334, de 1987 (no 510/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de _crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
43.000,00 Obrigações do TesõUfo Nacional OTN. (Dependendo de pare<:er.r

-25Mensagem n\0 3.36, de 1987 (n9 512187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-26Mensagem n• 337, de 1987 (11" 513/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Gabriel, Estado do
Rio Grande do SuJ, a contratar operação de crédito
no valor corresponder:rte, em cruzados, a 80.000
UPC. (Dependendo de parecer.)

-27Mensagem n9 347, de 1987 (n9 523/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de
São Paulo, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 462.363,88
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

-29~ensagem

ri' 349, de 1987 (n9 525/87, na ori-
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16.863,96 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.).

-36Mensagem n' 384, de 1987 (n' 5ô5187, ria origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ajuricaba, Estado do
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 5.803,65
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

gem), relativa à proposta para que seja autorizada
-37a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Estado do
Mensagem no 385, de 1987- (n9 566/87, na oriMato Grosso do SuJ, a contratar operação d~ crêgem), relativa à proposta para que seja autorizada
dito no valor correspOndente, em cruzados, a
77.800,00 Obrigações do Tesouro Nacional - - a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, Estado
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito
OTN. (Dependendo de parecer.}
no valor correspondente, em cruzados, a
32.1_36,oo'_Qbrigações do Tesouro Nacional -30OTN. junto à Caixa Econ~rnica Federal. (DepenMensagem ri' 354, de 1987 (no 530/87, na oridendo de parecer.)
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
-38a Prefeitura Municipal de Tambaú, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
Men~gem n'~ 393, _d_e 19_87 (1!9 574/87, na ori·
correspondente, em cruzados, a 15.178,46 Obrigem), relativa à proposta para que seja autorizada
gações do Tesouro Nacional -- OTN. (Depena Prefeitura Municipal de Tapiraí, Estado de São
dendo de pt~rec_er.)
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
'correspondente, em cruzados, a 5.639,1 OObrigações do Tescuro Nacional- OTN. (Dependendo
-~31de parecer.)
Mensagem n• 359, de 1987 (n• 535/87, na ori-39gem), relativa à proposta para que seja autoriZada
a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do
Mensagem o? 397, de 1987 (ri' 582/87, na oriRio de Janeiro a contratar operação de crédito
gem), relativa à proposta para que seja ~utorfzada
no valor correspondente, em cruzados, a 'a Prefeltur,:t Municipal de_ Catnpina Grande, ~M
49.567,56. Obrigações do Tesouro Nacional- dp _cta...I:.anuba;- a contratar operação de cr,édito
OTN (Dependendo de parecer.}
no valor correspondente, em cruzados, a
254.547,32 Obrigações do Tescuro Nacional -32OTN. (Dependendo de parecer.}
Mensagem n\0 360, de 1987 (n9 536/87, na o riM
-40gem), relativa à proposta para que seja autorizada
Mensagem n9 398, de 1987 (n9 583/87, na ori~
a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado do
.Rio de Janeiro, a contratar operação d_e_crédito
gem), relativa à proposta para que seja a~orizado
no valor correspondente, em cruzados, a 8.977, 71
.o Governo do Estado do Mato Grosso _do_Sul
Obrigações do Tescuro Nacional- OTN. (Depea cOntratar operãção de _crédito no valor c_orres..
dendo de parecer.)
pendente, em cruzados, a 15.000.000 Obrigaçõe::o
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de
-33parecer.)
Mensagem n9 361, de 1987 (n9 537/87, na ori-41gem}, relativa à proposta para que seja autorizada
Mansagem n' 399, de 1987 (n• 584/87, n~ orla Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado_do
Rio de Janeiro, ~ contratar operação de crédito lgem), relativa à proposta para que seja ~~oriza~
no valor cor-respondente, em cruzados, a
o Governo do Estado de Minas _Gerws _a emitir
59.077,23- Obrigações do Tesouro Nacional .:..._ ,9_63.8:586_ Obrigações do Tesouro de Minas, _ele-:OTN. (Dependendo de parecer.)
vando temporariamente o limite de .sua dfvida
consolidada. (Depende~~~ de par~cer.}
4_

-34-

Mensagern n• 363, de 1987 (n• 539/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado do
Mato Grosso do SuJ, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
14.867,84 _Óbrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-35Mensagem n9 372, de 1987 (n9 54S/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valOr correspondente, em cruzados, a

-42Mensagem n9 400, de 1987 (ri' 585/87, na. origem), relativa à proposta para que seja auto~d~
a PrefeitUra Municipal de Praia Grande, Estado
de Santa Catarina, a contratar operação _de crédito
Valor- cOrrespondeJúe; em cruzados,_ a
10.742A8 Obrigações do __r~ouro J'fa_ci_onal OTN. (Depêridendo de parecer.)

no

-43Mensagem n'401, de 1987 (n• 586/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
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a Prefeitrua Municipal de Praia Grande, Estado
de Santa Catarina, a contratar operação-de crédito

vando temporariamente o limite de sua divida
(Dependendo de parecer.)

~solidada.

no valor correspondente, em cruzados, a 3293,80
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-44Mensagem n' 402, de 1987 (n' 588187, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza-

-52-0ficio n9 S/50,- de 1987 (ri.~ 91/87, na origem),
relativa à proposta para que seja retificada a Reso,lução n'~ 174, de 1987, que autorizou a Prefeitura
Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crédito no valor de Cz$
3.494.069,60 (três milhões, quatrocentos e noventa- e quatro mil, sessenta e nove cruzados e
sessenta centavos). (Dependendo de parecer.)

dos, a 1.451.520,00 Obrigações do Tesouro Na-

Ciomil.=QtN:.-(bependêndo de parecer.)

-45Mensagem n"' 403, de 1987 (n 589/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
9

o Governo do Estado do Paraná a <:®tratar opera-

ção de crédito no vaJor correspondente, em cruzado.s, 2.762.768,00 Obrigações do Tesouro Na-

ª

clonai- OTN. (Dependendo de parecer.)
-46Mensagem n"' 404, de 1987(n9 590/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.045.580 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-47Mensagem n~> 405, de 1987 (n9 591/67, na ori~
gem), relativa à proposta para seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-48Mensagem n' 406, de 1987 (n' 592/87, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado _do Mato Grosso a contratar
·operação de crédito_ no valor correspondente, em
auzados, a 33.909.410 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

-49Mensagem rr.' 407, de 1987 (n9 593/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ponta Porá, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
510.447 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-50Mensagem no 408,- de 1987 (n~ 594/87, na origem), relativa à proposta para seja autorizado o
Governo do Estado do Rio Grnnde do Sul a emitir
29.543.000 Obrigações -âo TesoUro do EStado,
elevando temporariamente o limite da sua dívida
consolidada (Dependendo de parecer.)

-·51Mensagem n"' 409, de 1987 (n"' 595/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo ao Estado de-Santa- Catarina a emitir
5~419.457 ObrigaÇões do Tesouro do Estado, ele-

-

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnádo Ferreira)
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 10 horas e 15
minutos.)

EXPEDIENTE
Despacho nos termos do § 2' do art. 180
do Regbnento lntemo.

OÁCIOS
Do Sr. 1•-Secretúlo da C6mara dos Depu·
t.ados, encaminhando à nMsão do Senado
autógrafos doo seguintes~:

PROJETO DE LEI DA cAMAftA

N• 48, de 1987
(N•9/87, na Casa de origem)
De iniciativa do
Tribunal Superior Eleitoral
Dispõe sobre a c:riaçáo e extinção de
C!U'90S nos Quadros Pennanentes elas
. Secretarias do 1iibunal SuperiOr Eielto1111 e dos Tribunais Regi.OIIIIIs Eleitorais,
·e dá outras providências.

ü Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criados, nos Quadros Permanentes das Secretarias do Tribunal Supertor Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, os cargos de Técnico Judiciário AJ-021 e de Taquígrafo
Judiciário AJ-022, Auxiliar Judiciário AJ-023; de
Agente de SegurançaJudiciáriaAJ-024 e de Aten-dente Judiciário AJ-025, na forma constante do
Ane<o I desta lei.
Parágrafo único. Os cargos que excederem
a lotaç~ existente semo preenchidos preferencialmente por servidores requisitados de .outras
repartições, federais, estaduais ou municipais, em
exercício na data de publicação desta lei, observados oS seguintes critérios de prioridade:
1- ingresso no serviço público mediante conctlrSO de provas ou de provas e titulas, destinado
ao preenchimento de cargos de igual nível de
complexidade;
D- qualificação proflssíonaJ adequada ao exercício do cargo;
li-tempo de exercício em cargo equivalente;
IV- tempo de serviço público.
Art. 2"' Ficam extintos, noS Quadro_s Permis~
nentes das Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais, os cargos de Agente Administrativo
TRE-SA-601, de Datilógrafo TRE-SA-802, de Motorista Oficial TRE-TP-1201 e de Agente de Portaria TRE-1P-1202, na forma do Anexo desta lei.
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Parágrafo único. Fica autorizada a transposição, para a Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário lRE~AJ-023, dos ocupantes dos cargos extintos de AgenteAdministrativ9 ~ Datilógrafo; para
a Categoria Funcional de Agente de Segurança:
Judiciária TRE-AJ-024, dos ocupantes dos cargos
extintos. de Motorista Oficial, e para a Categoria
Funciona] de Atendente JudiciáriO TRE-AJ-025,
dos ocupantes dos cargos extintos de Agente de
Portaria.
.Art. 39 Ficam criados, nos Quadros Perma~
nentes das Secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, os cargos de Médico NS-901, Auxiliar de Enfermagem
NM.-1001, Bibliotecário NS-932, Contador
NS-924 e Técnico de Contabilidade NM-1042,
na forma constante do _Anexo mdesta lei.
Art. 4~> Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral,
no Grupo de Direção e Assessoramento Superiores - DAS-1 00~ os seguintes cargos:
a) 1 (um) Diretcr de Subs'ecretaria DAS-101;
b) 3 (três) Assessor- DAS-102.
Arl 5I' Ficarão extintos, nos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais, à medida que vagarem, os cargos de
Auditor e de Técnico de Contabilidade, na fonna
constante do Anexo IV desta lei.
Art. & As Categorias Funcionais de Técnico
Judiciário lRE-AJ-021 e de TaquígrafoJudidário
TRE-AJ~022, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eeitorais, passam a ser estruturadas na forma constante do
Anexo V desta lei.
Parágrafo único. Os funcionários integrantes
das Categorias Funcionais de que trata este artigo
serão' posicionados nas daS&es a que correspondam as referências de que são ocupantes. Quando suprimidas tais referências, da nova estrutura
constante do Anexo V desta lei, serão posicionadas na referência inicial da aasse "A" da respectiva Categoria.
Art. 7'~ A Categoria Funcional de Agente de
Segurança Judiciária, AJ~024, do Grupo-Atividades-de Apolo Judiciário dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Eleitorais passa a ser a estrutura constante do Anexo VI desta lei,
_§ 19 Os funcioftárlós integrantes da Categoria
Funcional de que trata este artigo, na Secretaria
do Tribunal Superior Eleitoral, serão posicionados
nas classes a que _correspondem as referências
de que são ocupantes. Quando suprimidas tais
referências, na estrutura constante dO Anexo VI,
serão posicionados na referência inicial da aasse
"A" da respectiva CateQoria.
§ 29 'Os funcionários das Secretarias dos Tribunais RegioMis Eleitorais, que ocupavam os cargos extintos de Motorista Oficial, TRE-1P-120l,
transpostos para a Categoria Furicfonal de Agente
de Segurança Judiciária, na forma prevista pelo
parágrafo único do arl 2"' desta le~ serão posicionados nas classes a que correspondam as refe-rências que possuíam. Quando inexistentes, na
estrutura constante do Anexo VI desta lei, as refe-rências de que eram oCupantes,_ os_ funcionários
serão posicionados na referência inicial da aasse
"A" da respectiva Categoria.
Art 89 Os funcionários do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais que
se encontram à disposição de outros 6rgãos da
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Justiça Eleitoral, na data da publicação desta lei,

poderão passar a integrar os correspondentes
Grupos de Categorias Funcionais, caso haja concordância do órgão de origem.

Art. 91' Ficam autorizados os Tribunais Eleitorais a proceder à reestruturação de seus serviços,

podendo transformar os cargos e funções de confiança, fixando os respectivos níveis de retribuição,

de acordo com a leg!slação em vigor.

§ ]9 Para os efeitos deste artigo, o~ Tribunal
Superior Eleitoral expedirá as instruções necessárias.
§ 2" A reestruturação dos serviços dos Tribunais Regionais Eleitorais será 'submetida à prévia
aprovação do Tribunal Superior Eleitoral.

§

3~

Os cargos de provimento em comissão

das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais
sio privativos dos Funcionários dos respectivos
Quadros.
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Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos Tribunais Eleitorais ou de
outras para esse fim destinadas.

Art. 11. Esta lei entra em viaor na data de
sua publicação.

Art 12. Revogam-se as disposições em conirárlo.

ANEXO I
(Art.

)9

da Lei

n9

,

de

de

-~,de

198 )

Criação de Cargos de Provimento Efetivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Penomlnação
Técnico Judfciário

Código
AJ-021

10

Auxiliar Judiciário

AJ-023

12

AJ-025

lO

Atendende Judiciário

'ffiiBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Denomlnaçã~

Técnico Judidário
TaqUígrafo Judiciário

AJ-022

2

Auxiliar Judiciário

AJ-023

- )4

Ag~nte

de Segurança Judiciária ·

Atendente Judiciário

AJ-024
AJ_-025

2

'ffiiBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Denominação

Código

Técnico Judiciário

AJ-021

Taqlúgrafo Judiciário

AJ-022

2

Auxiliar Judiciário

AJ-023

30

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024

3

10

Atendente Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Denominação

.Código

Técnico Judiciário

A,J-Q21

Taquígrafo Judiciário

AJ-022

_l'l•de <::argos

Auxi1iar Judiciáric

AJ-023

3.
2
-- --11

Agente de Segurança Judiciária

AJ..W4

3

_AI-025

Atendente Judiciário

TRJBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Denominação

Código

3291

1'1• de Cargos

Técnico Judiciário

AJ-021

14

Auxiliar Judiciário

A,J-023

-- 36,

Agente de Segurança Judlciári_a .

AJ-024

3

Atendente Judiciário

AJ-025

11
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TRJB(JNAL REGIONAL ELEITORAL DQ CEARÁ

Código

N'deCargos

Técnico Judiciário

AJ-021

12

Taquígrafo Judiciário

AJ-022

01

Auxiliar Judiciário

AJ-023

77

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024

·o3

Denominação

lRIOONAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Denominação

Código

1"1" de Cargos

Técnico judiciário

AJ-021

04

Taquígrafo Judiciário

AJ-022

02

Auxiliar Judiciário

AJ-023

39

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024

c:

Atendente Judiciário

AJ-025

04

1RIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

Denomlnaçio

Código

N'de cargos

Técnico Judiciário

AJ-021

05

Taquigrafo Judiciário

AJ-022

02

Auxiliar Judiciário

AJ-023

07.

Agente de Segurança Ju~iciária

AJ-024

03

Atendente Judiciário

AJ-025

05

lRIBUNAL REOIQNAL ELEITO~ DE GOIÁS

Denominação

Código

No;> de Cargos

Têcnico Judiciário

AJ-021

05

Taquígrafo Judiciário

AJ-022.

02.

Auxiliar Judiciário

AJ-023

30

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024

03

Atendente Judiciário

AJ-025

15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Denomlnaçã"

Código

1'1• de Cargoa

Técnico Judiciário

AJ-021

06

Taquígrafo Judiciário

AJ-022

02

Auxiliar Judiciário

AJ-023

.. 49

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024.

Atendente Judiciário

AJ-025

04
..

1j

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Denominação

Código

1'1• de Cargos

Técnico Judiciário

AJ-021

05

TaqU!grafo Judiciário

AJ-022

02

Auxiliar Judiciário

AJ-023

06

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024

03

Atendente Judiciário

AJ-O~.

08

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

Denominação

Código

N~'deCargos

Técnico Judiciário

AJ-021

05

Taquígrafo Judiciário

AJ-022

oi.

Auxiliar Judiciário

AJ-023

10

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024 .

03

Atendente Judiciário

AJ-025

11

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
N~>de

Cargos

Denominação

Código

Técnico Judiciário

AJ-021

25

Auxi1iar Judiciário

AJ-023

33

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024

03

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
N~>deCargos

Denominação

Código

Técnico Judiciário

AJ-021

05

Taquígrafo Judiciário

AJ-022

02

Auxiliar Judiciário

AJ-023

39

Agente de Segurança Judiciária

AJ-024

03

Atendente Judiciário

AJ-025

]]
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAíBA

De110111;inac;io

Código

· Tée~icO Judk;iário

1'1• de Cargos

A.J-021

04

TaqlÚgrB.fo Judidãrio

A.J-022

02

Auxiliar Judiciário

A.J-023

"34

Agente de Segurança Judiciácta

A.J-024

04

Atendente Judiciário

A.J-025

09

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
Denomlr)ação

Código

TêCnicQJudici_ário

A.J-021

14

Télquígfafo Judiciário

A.J-022

02

Auxiliar Judiciário

A.J-023

48_

Ageri.te de Segurança Judiciária

A.J-024

03

N'deCargOs

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

~o'rninação

Código

Técnico Judiciário

A.J-021

N~>deCargos

A.J-022

09
02_

AuxiJiat' Judk:iário

A.J-023

121

Agente de Segurança-Judiciária

A.J-024

04

Atendente Judiciário

A.J-025

14

. Taquígrirl'G Judiciário. .. _

''
iRisUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

DenOminação

Código

N~>deCargos

TécnicO Judiciário

A.J-0021

12

Taquíghifo Judiciário-

A.J-022

O!
77

Auxiliar Judkiário

A.J-023

Agente de Segurança J':ldlciária

A.J-024

03

Atendente J_udiciário

A.J-025

22

TRIBUtw. REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE:JANEIRO
~o_mlnação

Código

T~c;nico Judiciário

A.J-021

Auxiliar Judiciário

A.J-023

32

Agente de Segurança Judiciária

A.J-024

12

N'deCargos
)7

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Denominação

Código

Técrliço Judiciário

A.J-021

Tãqr..iígrafo Judlciãrio

A.J-022

N' de Cargos
06
C02

Auxiliar_Judiciário

A.J-023

10

Agente de Segurança Judiciária

A.J-024

03

Atendente Judiciário

A.J-025

07
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lRIBUNAI.. REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Denominação

C6dlgo

Técnico _Judiciário

N-021
N-023

Auxiliar Judiciário

N-024
N-025

Agente de Segurança Judiciária
Atendente Judidário

1'1• de Calgos
15
28
03
12

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONOONIA

Denominação

C6dlgo

Técnico Judiciário

N-021
N-022
N-023
N-024
N-025

Taquígrafo Judiciário

Auxiliar Judiciário
Agente de Segurança Judiciária

Atendente Judiciário

I'!• de CaJgos
03
02
15
03
02

~

TRIBUNACREGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Denominação

C6dlgo

N~"deCargos

Técnico Judiciário

N-021
N-022

07
02

N-023
N-024

:n

Taqúfgrafo Judiciário

Auxiliar Judiciário

Agente de Segurança Judiciária

03.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

Denominação

C6dlgo

1'1' de Cargos

Técnico_J_ud.iciário

N-021
N-022

34

AJ-023
AJ-024
N-025

64
16

Taqúfgrã:1o Judiciário
Auxiliar Judiciário

Agente de Segurança Judiciária
Atendente Judiciário

05

100

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Denominação

C6dlgo

Técnico Judiciário

N-021
AJ-022
AJ-023
AJ-024
N-025.

Tacjuígrafo Judiciário
Auxiliar Judiciário
Agente de Segurança Judiciária

Atendente Judiciário

05
02
08
03
02

ANEXOD
(Artigo 2~', da Lei

~

, de de

de 198)

Extiriçã-o de Cargos de Provimento Efeti.vo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
C6dlgo

N~"deCargos

Agente Administrativo

TRE-SA-801

Agente de Portaría

TRE-TP-1202

Motorista Oficial

TRE-TP-1201

Datilógrafo

lRE-SA-802

06
02
03
06

Denominação

3295

3296
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

. Código

Denominação
Agente Administrativo

1RE-SA-801

No;odeCargqs

lO

Agente de Portaria

1RE-TP-l202

IQ

Motorista Oficial

1RE-TP-l201

-02

1RE-sA-iló2 .

Datilógrafo

-~~

1RIB!JNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMI\ZONAS

Denominação

Código

Agente Administrativo

lRE-SA-801

Agente de Portaria

1RE-TP-l202

O!

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Denominação

Código

l'l• de Cargos
li

Agente _de Portaria

TRE-TP-801
TRE-TP-1202

Motorista Oficial

TRE-TP-1201

02

Agente AdministratN_q_:_,

11

lRIB!JNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

Denomhtação
Agente Administrativo

Motorista Oficial

C6dfgo

N~"deCargos

lRE-SA-801

59

lRE-TP-1201

02

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Código

Denominação

1'1• de Cargos

Agente Administrativo

lRE-SA-801

Agente de Portaria

TRE-TP-1202

32

04

Motorista Oficial

lRE-TP-1201

05

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPfRITO SANTO _

Denominação

Código

Agente_ ~min_istrativo
Agente de Portaria

TRE-SA-801

01

TRE-TP-1202

05

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Denómlnaçáo

Código

N~"deCargos

Agente AdmiriístràtiVO -

TRE-SA:801 .

13.

Agente de Portaria

lRE-TP-1202

15

Motorista Oficial

lRE-TP-1201

03

Datllógrafo

TRE-SA-802

11

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Denominação

Código

Agente Administrativo

TRE-sA-801

N~>deCargos

22

Agente de Portaria

lRE-TP-1202

11

Motorista Oficial

lRE-TP-1201

04

Datilógrafo

TRE-SA-802

.. 20
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lRIB{]NAL REQIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO

Agente de Portaria

TRE-TP-1202

N•deCargos
08

Motorista Ofidol

TRE-TP-1201

03

Código

· Denominação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
Denominação

Código

Agente Portaria

TRE-TP-1202

Motorista Ofidol

TRE-TP-1201

02

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Código

N•deCargos

Agente AdministratiVO

TRE-sA-801

02

Motorista Ofidol

TRE-TP-1201

02

Denominação

lRJB(INAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Denominação

Código

Agente Administrativo

TRE-sA-801

ri' de Cargos
10
11

Agente de Portaria

TRE-TP-1202

Motorista Ofidol

TRE·TP-1201

03

Datilógralo

TRE-sA-802

23

lRJB(INAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAfBA

Denominação

Código

I'!• de Cargos

Agente Administrativo

lRE·SA-801

14

Agente de Portaria

TRE-TP-1202

09

Motorista Ofidol

TRE-TP-1201

-04

Datilógralo

TRE·SA-802

-15

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
Denominação

Código
TRE-sA-801

N•deCargos

Agente Administrativo

Motorista Ofidol

TRE·TP-1201

03

Datilógrafo

TRE-sA-802

18

10

TRJB(INAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Denominação

Código

N~'deCargos

Agente Administrativo

TRE·SA-801

61

Agente de Portaria

TRE-TP-1202

14

Motorista Oficial

TRE·TP-1201

04

Datilógralo

TRE-SA-802

60

3298
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção IT)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAU[

Denominação
Atente administrativo

C6cllgo

I'!• de Cargos

lRE-SA-801

25

Agente de Portaria
Motorista Oficial

lRE-TP-1202

22

TRE-TP-1201

05

Datilógrafo

TRE-SA-802

16

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Denominação

Código

Motorista Oficial

TRE-TP-1201

12

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Denominação

C6cllgo

TRE-TP-1202

Agente de Portaria

I'!• de Cargos
07

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SOL

Denominação

C6cllgo

N9deCargos

Agente Administrativo

TRE-SA-801.

14

Agente _de Portaria

TRE-TP-1202

J.2 ..

Motorista Oficia]

TRFfP-1201

03

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDôNIA

Denominação

C6cllgo

Agente Administrativo
Agente de Portaria
Motorista Oficial
Datilógrafo

I'!• de Cargos

TRE-SA-801

06

.TREcTP-1202
TRE-TP-120 I

02

TRE-SA-802

07

02

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Denominação

C6cllgo

I'!• de Cargos
01

Agente Administrativo

TRE-SA-801

Motorista Oficial

TRE-TP-1201

03

Datilógrafo

TRE-SA-802

20

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

Denominação

C6cllgo

I'!• de Cargos

Agente de Portaria

TRE-TP-1202

100

Motorista Oficial

TRE-TP-1201

16

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Denominação

C6cllgo

I'!• de Cargos

TRE-SA-801

03

TAgente de Portaria

TRE-TP-1202

02

Motorista Oficial

TRE-TP-1201

03

Agente Administrativo
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)
ANEXOID

(Art;go 3•, da Lei n• , de

de

de 198 )

Ciiàç:ão de Cargos de Provimento Efetivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Denominação

Código

1'1• de Cargos

Médico

NS-901

01

Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário

NM-1001

01

NS-932

01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Denominação
Médico
Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário

Código

N 11 deCargos

N5-901

01

NM-1001

01

NS-932

01

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Denominação

Código

N~"deCargos

Médico

Ns-90r

01

Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário

NM-1001

01

NS-932

01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
N~"deCargos

Denominação

Código

Médico~

NS-901

01

NM-1001

01

Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário

NS-932

01

Colitador

NS-924

01

lRiBUNAL REGiONAL ELEITORAL DA BAHJA

Denominação
Médico_

Código

N~'deCargos

N5-901

01

Auxiliar de Enfermagem

NM-1001

01

Contador

Técnico de Contabilidade

NS-924

01

NM-1042

01

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
Denomlnação

Código

N~deCargos

Médico

NS-901

01

NM-1001

01

Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário
Técilico de Contabilidade

NS-932

01

NM-1042

01

TRIBUNAL REGJONAL ELEITORAL DO DiSlRITO FEDERAL
Denominação

Médico

Auxiliar de Enfermagem

Código.
~~- .NS-901

N~>_~eC~go~

01

NM-1001

01

Bibliotecário

NS-932

ccOJ

Contador

NS-924

Ol

3299

3300
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H)

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPfRITO SANTO
Denominação

Código

Médico

NS-901

Auxiliar de Enfermagem

Contador

1'1• de Cargos
01

NM-1001

01

NS-924

01

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Denominação

Código

N• de Cargos

Médico

NS-901

01

NM-1001

01

.(\uxiliar de Enfermagem

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Denominação

Código

Médico

Auxiliar de Enfermagem

NS-901

O!

NM-1001

01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
I"«'~'

de Cargos

Denomina~o

Código

Médico

NS-901

01

NM-1001

01

NS-932

01

Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

Denominação

Código

Médico

NS-901

01

NM-1001

01

NS-932

01

Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário

1'1• de Cargos

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Denominação

Código

Médico

NS-901

01

NM-1001

01

Auxiliar de Enfermagem

Contador
Técnico de ContabilidaCI.e

rf9deCargos

NS-924

01

NM-1042

01

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

Denomlnaçiio
Auxiliar de Enfermagem

Bibliotecário

Código

N~'deCargos

NM-1001
NS-932

lRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAfBA

Denominação
Auxiliar de Enfermagem

Código
l'IM-1001

1'1• de Cargos
01
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

DenominaÇão

C::~go

Médico

~ •. N:'l:llOI ~ ~

Auxiliar de Enfermagem

01
~-

I'IM-1001

01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

N• de~ Car!J""

Código~

Denominação

Médico
Auxiliar de Enfermagem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUf~
--_:----,---

Denominação
Médico

Código
NS-901

Auxiliar de Enfermagem .

-:;-;-;--.-~--=---

N"'deCargos
~~

.01

O!

NM-1()().1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
_.,._ ........

Denominação

Código

Médico

NS-901

01

NM-1001

O!
.. O!
O!

Auxiliar de Enfermagem
Contador

N' ~-~ ~argos

NS-924

Técnico de Contabilidade

NM-lp42

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE 0:0 NORTE

Denominação

Çódlgo

Médico

NS-901

O!

NM-1()()1

01

NS-924

O!

Auxiliar de Enfermagem .
Contador

N~>deCargos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Denominação
Médico

Código

Auxiliar de Enfermagem

NM-1001

O!
O!

TécniCo de Contabilidade

NM-1042

01~

NS-901.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÓNIA
Denoml~ção

N~>deCargos

NS-90]

Médico
Auxilié!r de EnfenTlagem

NM,100!

Bibliotecário

~

NS-932

01
O!
01.

.

3301
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TRJB(JNAL REGIONAL ELEITORAL DE SI\NTA CATARINA

Denominação

Código

Médico

. NS-901

01

Auxiliar de Enfermagem

NM.:-1001

01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Código
NS-901

Médico
Auxiliar de Enfermagem

NM-1001

Técnico de Contabilidade

NM-1042

01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Código

Denominação
Médico

NS-901

Ó1

NM-1001

Bibliotecário

NS-932

Oi
oi

Contador

NS-924

01

Auxüiar de Enfermagem

ANEXON
(Artigo 59, da Lei n9

,de

de

de 198 )

Extinção de Cargos de Provimento Efetivo quando vagarem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Denomlnaçio
TRE-N5-934

Auditor

_ oi

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Denominação

Código

Auditor

Técnico de Contabilidade

N~- de Carâ:os

TRE-N5-9:Í4

01

TRE-NM-1 042

Cí2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Denominação
Técnico de Contabilidade

Código
TRE-NM-1 042

01

TRIBONAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Denominação
Técnico de Contabilidade

Código
TRE-NM-1042

oi

DIÁRIO DO~ CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Denominação
Técnico de Contabilidade

TRE-NM-1 042

02

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
Deno~lnação

Código

· Oí-

TRE-NS-934

Auditor

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

N•deCargos

Código

Denominação

TRE-NM-1042

Técnico de Contabilidade

01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
-'

Denominação

Técnico de Contabilidade

'"'~<i-_"- 'I_'_"(~:··-.

N'de~os

Código

TRE-NM-1042

01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO P!Auf

-~-

Denomfna5ãn
TRE-NM-J042

Técnico de Contabilidade

02

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÓNIA

Denominação

N_~

<;ódigo

Auditor

TRE-NS-934

de C'ªBos

· or

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Denomlna~o

~'de~gos

Código

Técnico_ de Contabilidade

O!

TRE-NM-1 042

ANEXO V
(Artigo & , da Lei n'

, de

de 198

de

J

Reestruturação de Categorias

CÓDIGO AJ-020
Categorias f'uncJo~als

Ç4dlga._

Referências

de Yppcimento

Técnico Judiciário

TRE-AJ-021

Oasse Especial NS-22 a 25
O asse "B" NS~ 16 a 21
Oasse ''A" NS-10 a 15

Taquígrafo Judiciário

TRE-AJ-022

Oasse Especia1 NS.:22 a-25
Classe "B" NS-16 a21
Oasse "A" NS-10 a 15

3304
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OfÍCIO PR/N' 89, DE 9 DE MARÇO DE 1987,
DO EXCELENTfSSJMO SENHOR MINISJRO PRESIDENTE DO TRI8{JNAL SUPERIOR ELE!·

TORAL
A Sua Excelência o Senhor
Deputado cnysses Guimarães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

Parágrafo único. Respeitado o disposto neste
artigo, é veda.çla vinculação ou equiparação de
qualquer natureza para o efeito de remuneração
do pessoal do serviço público.

__
..

............................................_........._..

M....i.õã.' ....O..

di;p~~··;:;~;; ·~ã~-~~ii-;:;;
aos funcionários dos Três Poderes da União e
aos funcionários, em geral, dos Estados, do Distrito Federal~ dos Territórios e dos Municípios.
::_ §_ 19 Aplicam-se, no que couber, aos funcioTenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 5.6 e 115, Q, da -nários do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
Constituição Federal, o incluso projeto de lei, da União e dos Estados, e aos das Câmaras Municipais, os sistemas de classificação e níveis de
acompanhado de exposição de_ motivos, que trata
vencimentos dos cargos do serviço civil do resda criação e extinção de cargos nos Quadros permanentes das Secretarias do Tribunal Superior pectivo Poder Executivo.
§ 29 Os Tribunais Federais -e Estaduais, asEleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, e
sim como o Senado Federal, a Câinara dos Depusobre c;t reestruturação das categorias Funcionais
tados, as Assembléias LegisJativas Estaduais e as
de Técnico Judiciário e Taquígrafo Judiciário, do
Câmaras Munic_ipais somente poderão admitir
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, dos T ribuservidores mediante concurso público de provas,
nais Regionais Eleitón:tis, dando outras providênou Provas e títulos. após a criação dos cargos
cias.
respectivos, por lei aprovada pela maioria absoluta
Na elaboração do projeto foram observadas as
diretrizes a que se refere a Lei n? 5.€;45, de 1O dos membros das Casas Legislativas competentes.
de dezembro de 1970, e atendidas as exigências
§ 39 A lei que se refere o parágrafo anterior
constantes dos artigos 98 e 108, parágrafo primeiserá votada em dois turnos, com intervalo mínimo
ro, da Constituição, e da Lei Complementar n9
de quarenta e oito horas entre eles.
10, de 6 de maio de 1971.
§ 4 9 Aos projetas de lei de que tratam os §§
Na oportunidade, apr~-me apresentar a Vossa
29 e ,;}~ _jomente serã.o admitidas emendas que
Excelência os protestos do mais alto apreço e
de qualquer for~ a_umentem as despesas ou
distinta consideração. -:- Ministro José Néri da
Sllveira, Presidente do Tribunal Superior E1ei- o número de cargos previstos, quando assinadas
pela metade, no mínimo, dos membros das restora1.
pectivas Casas Legislativas.

Brasília-DF
Oficio PRJN9 89
Senhor Presidente:

LEGISU\ÇÃO CfTADA
CONSTITWÇÃO DA REPÓBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

......................... _....______
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CAPITULO VDI

TITULO!

Do Poder Judltlárlo

Da Organização Nacional

SI;çAOI

__

Disposições Preliminares

CAPITULO VI

~

Do Poder Legislativo

sEçAov

Do Processo Legislativo
Art 56. A iniciativa das leis cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal, ao Presidente da República
e aos Tribunais Federais com jurisdição em todo
o território nacional.
Parágrafo único. A discussão e votação dos
projetes de iniciativa do Presidente da República
terão início na Câmara Qos Deputados, salvo o
disposto no § 29 do art 51.

___

.........................................................__.

Art 115. Compete aos Tribunais:
I - eleger seus Presidentes e demais titulares
de sua direção, observado o disposto na Lei Orgânjça da Magistratura Nacional;
D- organizar seus serviços auxiliares; provendo-lhes os cargos, na forma da lei; propor ao
Poder Legislativo a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;
III- elaborar seus regimentos internos e neles
estabelecer, respeitado o que preceituar a Lei Or-~ncia da Magistratura nacional, a competência
de suas Câmaras ou turmas isoladas, grupos, seções ou outros_órgãos, com funções jurisdicionais
ou administrativas; e
IV -conceder licença e férias, nos termOs da
lei, a seus membros e aos juízes e serventuários
l)Ue lhes forem imediatamente subordinados.

CAPITULO VII

Do Poder Executivo

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

.~.--DE

Estabelece dlretrizes para a classificação de cargos do Senffl;o Civil da União

SEçAOVIII

Dos Funcionários Públicos

........................................... ·

LEI N• 5.645
10 DE DEZEMBRO DE 1970

federais, e dá outras
...._ _ _ _ _ _ e .das
vld"autarquias
I
pro enc as.
_O Presidente da República:
Faço ·saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 98. Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário_não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Exe_ctrt;ivo, para
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.

~·

Novembro de 1987
_ Art. 1~ A dassifl~açiío de cargos do Serviço
C'lvil da União e das autarquias federais obedecerá
as diretrizes estabelecidas na presente lei.
,
Art. 29 Os cargoS serãO- clilssificadOs como
cf.e provimento em comissão e de provimento efetivo, enquadrandç-se. basicamente, nos seguintes
Grupos;
_
De Provimento em Comissão . _ . . .
I - Direção e Assessoramento ~eriOres
De Provimento Efetivo
H-Pesquisa Científica e Tecnológica
m- Diplomacia
IV- Magistério
V- Polícia Federal
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VIl -Artesanato
\1111- Serviços Auxiliares
IX- Outras atividades de nível superior
X-Outras atividades de nivel mécfio.
Art. 39 Segundo a correlação e afinidade, a
natureza dos trabalhos ou o nível de conhecimento aplicados, cada Grupo abrangendo várias
atividades, compreenderá:
I - Direção e Assessoramento Superiores= os
cargos de direção e assessoramento superiores
da administração ·cujo provimento deva ser regido
pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamerito.
_
O-Pesquisa Qentífica e Tecnológica: os car~
gos__ c~ atribuições, exclusiyas ou comprovadamente principais, de pesquisa cientifica, pura ou
aplicada, para cujo provimento se exija diploma
de curso superior de ensino ou habilltação legal
equivalente e não estejam abrangidos pela legislação do Magistério Superior.
10- Diplomada: os cargos que se destinam
a representação diplomática.
IV- Magistério: os cargos com atMdades de
magistério de todos os níveis de e_Il$ino.
V- Polícia Federal: os cargos com atribuições
de natureza policial.
VI- TribWção, Arrecadação e _Fiscalização:
os cargos com atividades de tributação, arrec:adação e fiscalização de tributos fede:rais.
VII-Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente, principais ou auxiliares, relaclonadas com os serviços de artífice em suas várias modalidades.
VIII- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em geral, quando não de nível
superior.
IX- OUtras atMdades de nível superior: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou habilitação
legal equivalente.
X.:_Qub'as atividades de nivel médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou certificado de conclusão de curso de grau
médio ou habilitação equivalente.
Pãrágrafo único. As atividades relacionadas
com transporte, conservação, custódia, operação
de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta,
mediante contrato, de acordo com o artigo 1O,
§ 79 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967•
Art. 49 Outros Grupos, com características
Próprias, diferenciados dos relacionad~ no artigo
élllt~rior, poderão ser estabelecidos óu desmembrados daqueJeS, Se o JuStUicafeffi aS necessida-
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des da Administração, mediante ato do Poder

BcecUti\iO. -- Art. 5"' Cada Grupo terá sUa própria escala

de rúvel, a ser aprovada pelo Poder Executivo,
atendendo, primordialmente, aos seguintes fato-

res:
I - importância da atividade para o desenvolvimento nacional;
O- complexibilidade e responsabilfda:de das
atribuições exercidas; e

m- qua1ificações requeridas para o desempenho-das atribuições.
Parágrafo único. Não haverá_ correspondênda entre os níveis dos diversos GrUj:iO.s, para-nenhum efeito.
Arl 69 A ascensão e a progressão funcionais
obedecerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Poder ExeCUtiVo, associados a um
sistema de treinamento e qualificação destinado
a assegurar a permanente atualização e elevação
do nível de eficiência do funcionalismo.

Art 7Q O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo Plano de Oassiflcação de Cargos,
total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as cfisposições desta lei.
i\rt. & A implantação do _plano será feita por
órgãos, atendida uma. escala de prioridade na qual
se levará em conta p.reponderantemente:
I - a implantaçãÓ pfévia da reforma administrativa, com base no Decreto-Lei n 9 200, de 25
de fevereiro de 1967;
D-o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em vista a nova estnrtura
e atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
m-a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas.
Art. 9'1 A transposição ou transformação dos
cargos, em decorrência da sistemática prevista
nesta lei, processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e, quando ocupados,
segundo critérios seletivos a serem estabelecidos
para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obrigat6rio.
-

Art. 10.__ O órgão cerittal do Sistema de Pessoal expecfirá as normas e instruções necessárias

e coordenará a execução do novo Plano, a ser
proposta pelos Ministérios, órgãOS integrantes da
Presidência da República e autarquias, dentro das
respectivas jurisdições, para aprovação mecfiante
decreto.
§ 19 O órgão central do Sistema de pessoal
promoverá as medidas necessárias para que oplano seja mantido permanentemente atualizado.
§ 29 Para a correta e uniforme implantação
do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal
promoverá gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os servidores que participarem
da terefa, segundo programas a setem estabelecidos com esse objetivo.
Art. 11. Para assegurar a uniformidade de
orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano de Oassificação de Cargos, haverá
em cada Ministério, órgão integrante da Presidência da RepúbUca ou autarquia, uma Equipe
Técnica de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a incwnbência de:
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1- determinar quais os Grupos ou respectivos
cargos a serem abrangidos pela escala de priori·
dade a que se refere o art 8 9 desta le~
II- orientar e supervisionar os levantamentos,
bem como realizar os estudos e análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
HI- manter com o órgão central do Sistema
de Pessoal de contactos necessários para correta
elaboração e implantação do Plano.
Parágrafo único. Os membros das Equipes de
que trata este artigo serão designados peJosMinis~
troS -de Estado, dirigentes de órgãos integrantes
dª Presidência da República ou de autarquia, devendo a escolha recair e~ servidores que, peJa
sua autoridade administrativa e capacidade técnica, estejam em condições de exprimir os objetivos
do Ministerio, do 6rgão integrante da Presidência
da República ou da autarquia.
Art. ·12. O novo Plano de Classificação de
CãtgoS·a ser instituído em aberto de acordo com
ãS-airebizes expressas nesta lei, estabelecerá, para
cada Ministério, 6rgão integrante da Presidência
da Repóblica ou autarquia, um número de cargos
inferior, em reJação a cada grupo, aos atualmente
existentes.
Parágrafo único. A não- obseryância da norma contida neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro
grupo, de modo a náo haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente justificados perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na alínea
anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIR
da COnSfituiçà:O -em particular, no seu art. 97,
as formas de provimento de cargos, no Plano
de Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes aplicando as
disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos
funcionários Públicos CiVis da União.
Art. 14. O atual Plano de Clàssificação de
Cargos do Setviço CIVil do Poder Executivo, a
que se refere a Lei n9 3.780, de 12 de julho de
1960 e legislação posterior, é considerado extinto,
observadas as disposições desta lei.
Parágrafo -único. A medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes
de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo passarão a integrar
Quadros Suplementares e, sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Para ~to do disposto no art. 108,
§ 19 da Constituição, as d~s estabelecidas
nesta l~i, _inclusive o disposto no art. 14 e seu
pãrágrafo úrlico, se aplicarão à classificação dos
cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
dos Tribunais de Contas da União e do Distrito
Federal, bem como à classificação dos cargos
dos Territórios e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogádas as disposições em
contrário.
Brasília,lOdedezembrode 1970; 1499 dalndependência e 829 da República. - EMJUO G.
MÉDICI - Alfredo Buzald - AciaibeJto de
BaJTos Nunes - Ol'lando Gelsel - Mário
Glbson Barl>osa - Antônio Delfim Netto Mário David Andreazza - L F. Clme Uma

e

Jart>as G. Passarinho- Júllo BarataMério de Souza e Mello - F. Rocha Lagôa
-Marcus Vlnidus Pratlnl de Mames-Antônio Diu Leite Júnior- João Paulo dos Reis
Velloso - José Costa C&valcanti- Hyglno
C.Conettl.
Art. 49 Em decorrência da aplicação desta
-

lei complementar, nenhum servidor sofrerá redução do que, legalmente, perceber à data da vigência desta lei.
§ 19 Aos atuais funcionários é assegurada, a
titulo de vantagem pessoal, nominalmente indentificável, a diferença entre o vencimento dos cargos efetivos de que são titulares e o vencimento
que resultar da nova classificação.
§ 29 Sobre a diferença a que se refere o §
19 não incidirão reajustamentos supervenientes,
nem se estabelecerá, e em virtude dela, discriminação nessas concessões.
§ J9 A diferença de vencimentos referida neste artigo, incorpora-se aos proventos da aposentadoria e da cfisponibilidade.
Art. 59 As funções gratificadas necessárias
aos serviços dos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário serão criadas nos respectivos regulamentos ou regimentos, respeitados os princípios
de classificação vigorantes no Poder Executivo.
Art. 6? ApUcam-se aos funcionários dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal
as cfisposições desta lei complementar.
Art. 79 Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6_cJe maio de 1971: 15(}9 da Independência_ e 839 da República. - EMfuo Q. MEDIC! - Alfredo Buzald.

LEI COMPLEMENTAR N• 10,
DE 6 DE MAIO DE 1971

Fixa nonnas para o cumprimento do
disposto nos artigos 93 e 108, § 1' da
ConstitUição.
O Presidente_ da República.
Faço saber que o Congresso Nadonal decreta
e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. }9 Aos cargos integrantes dos Quadros
de Pessoal dos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário da União aplicam-se, no que couber,
os sistemas de classificação e níveis de vencimentos vigorantes no serviço civil do Poder Executivo.

Art. 29 No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do ato que aprovar a aplicação,
no Poder Executivo, da sistemática estabelecida
pela Lei n~" 5.645, de 1O de dezembro de 1970,
em relação a cada Grupo de Categorias Funcionais, os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário elaborarão projetes de classificação das
correspondentes categorias.
§ 19 Os órgãos a que alude este artigo, em
igual prazo, a contar da publicação dos atos que
aprovarem os respectivos planos específicos de
retribuição, decorrentes da mesma norma legal,
elaborarão, também, os planos de retribuição dos
correspondentes Grupos.
§ 29 A classificação dos cargos referidos neste artigo, sem paradigmas no serviço civil do Poder Executivo, será precedida de levantamento
de suas atribuições, para adequada avaliação e
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conseqüente focação de seus vencimentos, respeitado o sistema de retribuição vigorante no Poder
~utivo.

§ ,39 lndependerá do levantamtnto a que alu~
de o § 29, a classificação dos ·cargos de denominação igual a dos cargos do Poder Executivo que
tenham o mesmo grau de responsabilidade e exijam a mesma formação profissional.

Art. _39 Os vencimentos dos cargos em comissão do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder

Executivo, para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas.

PROJEI'O DE LEI DA CÂMARA
N• 49, de 1987
(N• 2350183, na Casa de origem)

Cria o Serviço SodaJ dos Bandirlos
e Sec:uriürios - SESBS
O Congresso Nacional decreta:

Art. }9 Fica criado, nos moldes dos já existentes Serviço Social do Comércio - SESC, e Serviço Social da Indústria- SESI, o Serviço Social
dos Bancários e Securitários-SESBS, com sede
na Capital da República, e com a f01alidade de
estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e_ a melhoria do
padrão de vida dos bancários, securitários e traba~
lhadores similares, bem como de suas familias,
considerando especialmente:
I - assistência em relação aos problemas domésticos (nutrição, habitação, vestuário, saúde,
educação, lazer e transporte);
n- defesa do salário real dos bancários, securitários e trabalhadores similares;
m- pesquisas s6cio-econômicas e realizações
educativas e culturais, visando a vaJorização do
homem e os incentivos à atividade produtora.
Parágrafo único. O SESBS desempenhará
suas atribuições em cooperação com o SESC
e Q SESI, bem como órgãos afins e quaisquer
outras entidades públicas ou privadas de serviço
sodal.
Arl :29 A ação do SESBS abrange:
I - o trabalhador nos bancos e nas empresas
de seguros, assim eomo os trabalhadores em em~
presas que guardem similaridade com estabelecimentos bancários e seguradoras;
U- os dependentes dos trabalhadores referidos no indso I deste artigo;
m-os diversos meios ambientais que condi~
clonam a vida do trabalhador e sua família.
Art 3"' Para a consecução de seus fins incumbeaoSESBS:
I - organizar os serviços sociais adequados às
necessidades e possibilidades locais, regionais e
nacionais;
U- utilizar os recursos educativos e assistendais existentes, tanto públicos quanto particulares;
m- estabelecer convênios, contratos e acordos com órgãos públicos, profissionais e particulares;
IV- promover cursos-atividades especializados de serviço social;
V- conceder bolsas de estudo ao seu pessoal
técnico,.para formação e aperfeiçoamento;
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VI- contratar técnicos que possibilitem o dee aperfeiçoamento de seus serviços;
--~VII- participar de congressos técnicos relacionados _com suas finali.àades;
vm- promover a aproximação e o entendimento entre empregados e empregadores.
Arl 4~> Aplicam-se ao Serviço Social dos Bancários e Securitários - SESBS, no que couber
e não contrariar esta lei, as legislações do Serviço
Social do Comércio....:. SESC. ~ d_o Serviço Social
da Indústria - SESI, respectivamente o Decreto-Lei n 9 9.403, de 25 de junho de 1946, e o
Decreto-Lei n9 9.853, de 13 de setembro de 1946,
bem como os seus regulamentos, os Decretos
n9S 61.836, de 5 de dezembro de 1967, e 57.375,
de 2 de dezembro de 1965, além da legislação
posterior pertinente, cabendo às associações sindicais de empregadores e empregados de grau
superior das categorias abrangidas representação
paritária nos órgãos da direção nacional_e regios~nvolvi{llento

nal.
§ 19 A presidência do Conselho Nacional do
SESBSSérá exercida, altemadamertW, pelo presidente da _Federação Nacional de Bancos e pelo
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Crédito, pelo
prazo equivalente à duração de dois mandatos
sindicais.
§ 2"' - AJém dos representantes das associações sindicais das catagorias abrangidas, participarão dos Conselho Nacional e dos Conselhos
Regionais um representante do Ministério do Trabalho e um representante do Ministério da Previp
ciência e Assistência Social.
Art, _5.,. Constituem recursos do Serviço Social dos Bancários e Securitárlos:
1- _contrlbWções dos empregadores do setor
bancário, securitário e similar, à raZão de 1,5%
(um e meio por cento) sObre as respectivas folhas
de salários-de-contribuição previdendárias;
n- doações _e legados;
m-auxílios e subvenções;
IV- multas .arrecadadas por infração de dispositivos legais e regulamentares;
V- rendas oriundas de prestação de serviços
e de mutações de património, inclusive as de locação de bens de qualquer natureza;
VI- rendas eventuais.
Art 6"' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 1~ Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO OTADA
DECRETO-LEI N• 9.403,
DE 25 DE .JUNHO DE
- !946

Atribui à Confederação Nacional ds Indústria o encargo de criar, OllJ8nizar e
dirigir o Serviço SodaJ ds Indústria, e
dá oulru provldênclas.
,Q PfeSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição

e,

- Considerando as dificu1dades que os encargos
de ap_ós-guerra têm criado na vida social e ~conô
mica do Pafs, com intensas repercussões nas condições de vida da coletividade, em especial das
Oasses menos favorecidas;
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Considerando que ê devet_do Estado S'91JCOrrer
não só diretamente para a solução desses problemas, como favorecer e estimular a cooperação
das classes em iniciativas tendentes a promover
o bem-estar dos trabalhadores e de suas familias;
Considerando que a exe_cução de medidas que
contribuam para esse objeto, em relação aos trabalhadores na indústria e atividades assemelhadas, constitui uma necessidade indeclinável, favorecendo, outrossim, na melhoria do padrão geral
de vida no Pafs;
Considerando que a Corifederação Nacion_al da
Indústria, como entidade. representativa dos interesse das atívidades produtoras, em todo o País,
oferece o seu concurso a essa obra, diSpondo-se
a organizar, com recursos auferidos dos empregadores, um serviço próprio, destinado a proporcionar assistência social e melhores condições
de habitação, nutrição, higiene dos trabalhadores
e, bem assim, desenvolver o esforço de solidariedade entre empregados e empregadores;
ConsiderandO que os resultados das experênciasjá realizadas com o aproveitamento da cooperação das entidade~ de classes em erp.preendimentos de interesses coletivo,_ em outro_ campo
de atividade, como o Serviço de Aprendizagem
Industrial, são de molde a recomendar a atribuição à ConJederação Nacional da Indústria dos
encargos acima referidos;
COnsiderando que esse programa, incentivando o sentimento e o espirita de justiça social entre
as classes, muito concorrerá para- destruir, em
nosso-meio, os elementos propfcios à germinação
de influências dissolventes e prejudiciais aos interesseS da coletividade, decreta:
Art 19 Fica atribufdo à Confederação Nadona! da Indústria o encargo de criar o Serviço Social
da Indústria (SESI), com a finalidade de estudar,
planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam paia o bem-estar social dos
trabalhadores na ind(!stria e nas a_tividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no País, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento
do espírito de solidariedade. eotre as classes.
§ 1~ Na execução dessas finalidades, o Serviço Social da Indústria terá em yista, especialmente, providências no sentido da defesa dos salários reais do trabalhador (melhoria das condições de habitação, nutrição e higiene}, a assis~ncia em relaç_ão aos problemas domêstfcos decorrentes da dificuldade de vida, as pesquisas sociais e económicas e atividades educativas e culturais, visando a valorização do homem e os incentivos à atividade produtora.
§ 21' O ServiÇo Social da Indústria dará desenlpenho às suas atribuições em cooperação
com serviços afins existentes no Ministério do T raba1ho, Indústria e do Comércio.
Art. 2_9 O Serviço Social da Indústria, com
personalidade jurídica e direito privado, nos termos da lei civil, será organizado e dirigido nos
termos do regulamento elaborado pela Confederação Na<::iona1 da Indústria e aprovado por portaria do Ministério do Trabalho, Indústria e do Comércio.
Art 3"' Os estabelecimento~ industrtais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria
(art. 577 do Decreto-Lei n~ 5.452, de _19 de_ maio
de 1943), bem como aqueles referentes aos-transportes, às comu_nicações e à pesca, serão obriga-
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dos ao pagamento de uma contribuição mensal
ao Serviço Social da lndÓsbia para a realização
de seus fins.
§ 1~ A contnbuição referida neste artigo será
de 2% (dois por cento) sobre o montante daremuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados. O montante
da remuneração que servirá de base ao pagamento da contribuição será <iquele sobre o qual
deva ser estabelecida a contribuição da previdência devida ao instituto de previdência ou caixa

de aposentadoria e pensões, a que o conbibulnte

esteja filiado.
§ 29 A arrecadação da contribuição prevista
no parágrafo anterior será feita pelo Instituto de
Aposentadoria e Pensões- dos Industriários e também pelas instituições de previdência social a que
estiverem vinculados os empregados das atividades econômicas não sujeitas ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos lndustriários. Essa arrecadação será realizada pelas instituições de previdência social corijuntamente com as contnbuições que lhes forem devidas.
Art 49 O produto da arrecadação feita. em
cada região do País será na mesma aplicado em
proporção não inferior a 75% (setenta e cinco
por cento).
Art 5 9 Aos bens, rendas e serviços da instituição a que se refere este decreto-lei, ficam extensivos os favores e as prerrogativas do Decreto-Lei
rt' 7.690, de 29 de junho de 1945.
.•
Parágrafo único. Os-gOvernos dos Estados e
dos Municípios estenderão ao Serviço Social da
Indústria as mesmas rega1ias e insenções.
Art. 6~ O regulamento de que trata o artigo
segundo dará estruturação aos órgãos dirigentes
do Serviço Social da Indústria, constituíndo um
Conselho Nacional e Conselhos Regionais, dos
quais farão parte representantes do Ministério do
Traba1ho, Indústria e do Comércio, designados
pelo respectivo Ministro..
Parágrafo único. Presidirá o Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria o Presidente
da Confederação Nacional da Indústria.
Art 79 A contribuição de que trata o § 19 do
art. 3 9, deste decretc>Lei começará a ser cobrada
a partir do dia primeiro do mês de julho do corrente ano.
Art 8° Este decreto-ler entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1946, 125~' da
Independência e 58? da República - EURICO
G. IXITRA, Octaállo Negrão de Uma.
DECRETO-LEI N' 9.853,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1946

Atribui à Corúederação Nacional do
Comércio o encargo de criar e organizar
oServlçoSodal do Comércio e dá outras

prcwldêndas.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art 180 da Constituição,
e,
Considerando que é dever do Estado, concor~
rer, por todos os meios ao seu alcance, para me~
lhorar as condições de vida da coletividade, especialmente das classes menos favorecidas;
Considerando que em recente reunião de entidades sindicais do comércio e associações co~
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merdais de todo o Brasil, realiZada nesta Capital,
foi reconhecida como oportuna a organização de
um serviço social em beneficio dos empregados
no comércio e das respectivas famílias;
Considerando que a Confederação Nacional do
Comércio, órgão máximo sindica1 da sua categoria, representativo da classe dos comerciantes,
oferece sua colaboração para esse fim dispondo-se a empreender essa iniciativa com recursos
proporcionados pelos empregadores;
Considerando que igual encargo foi atribuído
· à ConfederaçaO Nacional da lndúsbia, peJo Decreto-Lei n• 9.403, de 25 de julho de 1946;
Considerando que o SeiViç_o Social do Comércio muito poderá contribuir para o fortalecimento
da solidariedade entre as classes, o bem-estar
da coletividade comerciária e, bem assim, para
a defesa dos valores espirituais em que se fundam
as tradições da nossa civilização;
Decreta:
Art 19 Aca atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o Serviço
Soda! do Comércio (SESC), com a finalidade de
planejar e executar direta ou indlretamente, medidas que contribuam para o bem-estar sacia! e
·a -melhoiia do padrão de vida dos comerciáríos
e suas famílias, e, bem assim, para o apelfeiçoamento moral e civico da coletividade.
§ 1~ Na execução dessas finaJidades, o Serviço Social do Comércio terá em vista, especialmente: a assistência em relação aos problemas
domésticos, (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e transporte); providências no_sentido da defesa do salário real dos comerciários;
incentiVo à atividade produtora; realizações educativas e culturais, visando a valorização do homem; pesquisas sociais e económicas.
§- 2~" O SeiViço $ocial do Comércio desempenhará sua~ _atribuições em cooperação com os
órgãos- afins existentes no Ministério do Trabalho,
Indústria e do Cométcio, e quaisquer outras entidades públicas ou privadas de serviço social.
Art. 2 9 O Serviço Social do Comércio, com
personalidade jurídica de direito privado., nos termos da lei civil, terá sua ~e e foro na Capital
da República e_ será organizado e dirigido nos
termos do regulamento elaborado pela Confederação NacionaJ do Comércio, devidamente aprovado, pelo Ministro do Trabalho, Indústria e do
Comércio.
§ 1~- As ações em que_ o _Serviço Social do
Comércio for autor, réu, ou interveniente serão
processadas no Juizo Privativo da Fazenda Pú.
__
_
blica.
~- _§ : 29 "Jfdrvída..irtiVa do SeJViço Social do Coniéfciõ, Proveniente de contribuições, multas ou
obrigações contratuais, será cobrada judicialmente, segundo o rito processual dos executivos fiscais.
Art 3 9 Os estabelecimentos comerciWs enquadrados nas entidades sindicais subordinadas
à Çonfederação Nacional do Comércio (arl 577
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de I 9 de maio de 1943),
e os demais empregadores que possuam empregados segurados no Instituto de__ Aposentadoria
e Pensões dos Corilerdários, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social do Comércio, pai"a custeio dos seus
encargos.
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§ 19 A contribuição referida neste artigo será
de 2% (dois por cento) sobre o montante dare~
muneração paga aos empregados. Servirá de base ao pagamento da contribuição a importância
sobre á qual deva ser calculada a quota de previdência pertinente à instituição de aposentadoria
e pensões à qual o contribuinte esteja filiado.
§ 29 A arrecadação da contribuição prevista
no parágrafo anterior, será feita pelas instituições
de previdência social a que estiverem vinculados
os empregados, juntamente com as contribuições
que lhes forem devidas. Caberá às mesmas in~
tuiçóes, a título de indenização por despesas decorrentes, 1% (um por cento) das importâncias
arrecadadas para o Serviço Sacia! do Comércio.
Art. 49 O produto da arrecadação feita em
cada região do Pais será na mesma ap!Jcda em
proporção não inferior a 75% (setenta e cinco
por cento).
Art 5 9 Aos bens. rendas e servfços das instituições a que se refere este decreto-lei, ficam extensivos os favores e as prerro._gativas do Decrç:_-_to-Lei n•7.690, de 29 de junho de 1945.
Parágrafo único. - Os governos_ dos EStadõs e
dos Municípios estenderão ao SelViço Social !ia
Comércio as mesmas regalias e isenções.
Art. 69 O Regulamento, _de, que trata o art,
29, deverá observar, na orgãnização do Serviçº
Social do Comércio, uma direçâo descentrélliza®_.
com um Conselho Nacional, órgão coordenac:IQ,r
e de planejamento geral, e Conselhos Region~
dotados de autonomia para promover a execuçâd
do plano adaptando-o às peculiaridades das ~~
pectivas regiões. Deverá, igualmente, instituir &:.
gão fiscal, cujos membros, na sua maioria, serã,o
designados pelo Governo.
Art. -79 Os Conselhos Regionais do ServiÇQ
Social do Comércio deverão considerar a conv,$'"
niência de instituir condições especiais, para coordenação e amparo dos empreendimentos encetados espontaneamente pelos empregadores nç,
campo de assistência, inclusive pela concessão
de subvençóes aos serviços assim organizadOS.
Art. & A contribuição prevista no § 19 do art
39 deste decreto-Jej, será devida a partir do dia
primeiro do mês de setembro do corrente an_Q. Art 91' O Ministério do Trabalho, Indústria-~
do Comércio, quando julgar necessário, poderá
realizar estudos sobre as atividades e condiçõefo
dos serviços do Serviço Social do Comércio~Ãe
modo a observar o fiel cumpdmento de suas atribuições.
_..
Art. 1O. O presente Decreto-Lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas -~
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1946, 1~~
da Independência e 58° da República. - EURICO Q, D<lTRA - Octacíllo Negrão de Uma
-Carlos Coimbra da Luz- Gastão Vl~gid.
DECRETO N• 61.046. DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1967

Aprova o Regulamento do Serviço So-

cial do Comércio (SESC) e dá outras
provldêndas.
O Presidente da República, usando da atd!;ltJição que lhe confere o art 83, item li, da Constituição, decreta:
Art 19 Fica aprovado o Regulamento do $e~
viço Social do Comérdo (SESC), que a eSte
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acompanha e que dá nova_ redação ~ aprovado da produção individual e coletiva sobre aspectos
pelo Decreto no 60344, de 9 de rriaiço de" 1967,
ligados à vida do trctbalhad.or e sobre aS condições
publicado no Diário Oficial de 13 do mesmo
sócio-ec_o_Il.ômic:as das comunidades;
mês e ano.
- -i) servir-se dos recursos audiovisuais e dOs ir\5Art. 2 9 Este Decreto entrãrã em- VfQ'õf-ricú:láta
tiiiineritoS de formação da opinião pública para
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 5 de dezembro de 1967; 1469 da Independência e 79? da República -A. COSTA E
SILVA- J-as G. Passarinho
REGUW\MENTO DO SERVIÇO

sOCIAL oo~coMÉRao (SESC)
CAPtrULOI

interpretar e realizar a sua obra educativa e dlvul~
gar os princípios, métodos e técnicas de serviço
social;
J) promover, por processo racionais e práticos, a aproximação entre empregados e empregadores.
CAPtrULOII

Características Cl>ts

Da Flnaltdade
Art. 49 O Serviço Social do CDmérdo é uma
Art. }9 O SerVIçO Social do C.Qmércio " instituição de direito privado nos termos da lei
(SESC), Criado pela Confederação NacionaJ do
cM!, com sede e foro jurídico na Capital da RepúComércio nos t.ermos do Dec:reto-::Lei no _9,W3,
blica cabendo sua organização e direção à Confede 13 de setembro de 1946, tem por finalidade
deração Naciohal do Comércio, que inscreverá
estudar, planejar e executar medidas que contrieste regulamento e quaisquer outras alterações
buam para o bem-estar social ~ a melhoria do posteriores previstas no art. 50, no Registro Públipadrão de vida dos comerciários e suas famílias
co _competente, onde seu ato constitutiva está
e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e
reglstr8.do sob_ n~ 2.716- -Cartório Registro é"LVil
cívico da coletividade, através de vma ação educa- .5!~ Pess~ Jurídic~
. _
tiva que, partindo da realidade soc~l do País, exer- _ _ ~arágrafo único. O R_egimento do SESC:, com
cite os individuas e os grupos para adequada e
elaboraçao a cargo da Confederação _tiacional
solidária integração nwna sociedade demoçrádo Coinércio_e aprovação pelo Conselho Nacional
tica, devendo, na execução de seus objetivos con(CN_), !=or:nplementará a estrutura, os encargos
siderar, especialmente:
_~"--~--os _objeti~ da entidade. dentro das normas
a) assistência em relação aos problemas dodo Decreto-Lei n 9 9.853, de 13 de setembro de
1946 e deste-regulamento.
- -mésticos (nutrição, habitação, vestuário, saúde,
educação e transporte);
Arl 5'1 9s _dirigentes e prepostos do SESC,
b) defesa do salário real dos cornerciários;
~11]12.9~ responsáveis administrativa,_ civil e crirnic) pesquisas sócio-econômicas e realizações
~_mente, pelas- rpalversações.que cOmeterem,
educativas e cu1turais, visando- ã Vã.loriutção do
não respondem subsidiariamente pelas obrigahomem e aos incentivos à atividade produtora.
ções da entidade.
Parágrafo único. A instituição desempenhará
Art. 6" -~despesasdoSESÇserãocuste8das
suas atribuições em cooperação com os órgãos por uma contribuição mensal_ dos_ estabelecimenafins existentes no Ministério do Trab_alho e Previ- ~ :começçiajs_ enquadrados nas, entidades sindidência Social, e quaisquer outras entidades públi- cais subordinadas à Confederação Nacional do
cas ou privadas de serviço social.
Çomércio e dos demais _empregadore~ qu_~ _posArt 2~ A ação do SESC abrange:
suam ert:iptegaâos ~gurados no Instituto Nacioa) o trabalhador no camércio_e mtvldades as- nal de_ Previdência SOcial, nos termos da lei.
semelhadas e seus dependentes;
~=§~ 1_~ A ·_cfí_yjda"."ativa do sESc deCwrente de
b) os diversos meios ambientes que condi- cçmtr1buições ou multas, será_ c.obr~da judic_ialclonam a vida do trabalhador e sua família.
-tne~~~pelas instituições arrec:acladoras, _segundo
Art. J' Para a consecução dos seus fins, in- o rtto processual dos executivos fiScais .
cumbe ao SESC: ·
...._..__§_ ~-~ N.o_~aS<)__ de _cobrança direta pela entidaa) organizar os serviços _so_~íais ãdecluã"dOs di,-a dívida considerar-se--á_ sufidentemCnte inSàs necessidades e possibilidades locais, regionais truída com o levantamento do débito junto à _eme nadonais;
presa ou com os comprovantes fornecidos pelos
·- --- ·
b) utilizar os recursos educativos e asSisten- O_rQ-ãos aiTecadádores.
-·-§ 39 A éobr'ança· dii-eta Poderá ocOITer nã hiciais existentes tanto públicos como particulares;
c) estabelecer convênios, contrat_os e acordos .@!ese de atraso ou reçusa à_a c;Qr:rt.ribuição legal
com órgãos públicos, profissionais e particUlares; pelas empresas contribuintes, sendo fact.i.lta:dõ ao
SESC"Independentemente de autorização do órd) promover quaisquer mo-dalidades de cursos
gãõ..ãfreéãdador, mas,_ Co!"n seu cónh~::cimento,
e atividades especializadas de seiViço social;
efetivar a arrecadação, por via amigável, firmando
e) conceder bolsas de estudo, no País e no
com ·a devedor os competentes acordos, ou por
estrangeiro, ao seu pessoal técnic;o, para forma- via__judi~ial mediante ação executiva, ou a que,
ção e aperfeiçoamento;
na: e5péde coUber.
f) contratar técnicos dentro e fora do território
.:..L~~-- As açõesern_ qu_e o SESC for_ autor, réu
nacional, quando necessários ao desenvolvimen- ou inte!Veniente, correrão no juízõ privativo da
to e aperfeiçoamento de_seus serviços;
Fazenda .Pública Naciona_l,
g) participar de congressos técnicos relacio§ 5'1 dS dissfdios de natureza trabalhista, vinnados com suas finalidades;
!=U]ados ao disposto no parágrafo único do art.
h) realizar direta ou indiretamente, no inte~ 42, serão processados e resolvidos pela Justiça
resse do desenvolvimento econômico~soc:ia1 do do Trabalho.
País, estudos e pesquisas sobre as_circunstâncias
Art. ·7~ No que se refere a orçamento e prestavivenciais dos seus usuários, sobre a eficiência ção de contas da gestão financeira, a insfituição
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observará além das_ nonnas regulamentares e regimentais, as disposições constantes dos arts. 11
e 13 da Lei n92.613, de23 de setembro de 1955.
Pa_rágrafo úriico. Os bens ,e_ serviços do SESC
gozam de imunidade fiscal consoante o disposto
do art. 20, inciso alínea "c" da Constituição.
Art. 89 • O SESC. sob regime de unidade nor~
mativa e de descentralização executiva atuará em
íntima colaboração e articulação com os empregadores contribuintes, através dos respectivos órgãos de classe, visando à propositura de um siste~
manacional de serviço sodal com uniformidade
de objetivos e de planos gerais, adaptáveis aos
metas peculiares às várias regiões do Pais.
Art. 9' O SESC manterá relações permanentes, no âmbito nacional, com a Confederação Nacional do _Comércio e, no â!nbito regional, com
as·de Federações de Comércio, colimMdo a wn
melhor rendimento dos objetivos comuns e da
solidariedade entre empregadores e empregados,
em benefido da ordem e da paz social.
§ 1~ Conduta igual manterá o SESC com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), e instituições afins, no atendimento de
idênticas finalidades.
. -·
__
§ 2"' O disposto neste artigo poderá ser regulado em convênto- ou ajuste entre as entidades
interessadas.
Art. 1O. Q_ SESC funcionará como órgão
consulti_vo do Poder l'Jlblico. nos assuntOs relado-riádÇ>S_como_~~ryiç:C?·social. _,_
- . __
Art.:_ 11. O SESC:, com prazo limitildo de duração; poderá cessar sua atividade- por- proposta
da Confederação Nacional do C::onlé!X:Io, adotada
por dois terços dos votos das Federações filiadas,
em duas reuniões sucessivas elo Ço~lho de Representantes, esp_ecialmente convoc_ados para es-se furt, com o intervalo mfnimO de trinta dias,
e aprOvc.ild.a por Decreto do Poder Executivo.
§ 19 No interregno das reWliões serão ouvidos quanto à .dissolução pretendidas, os órgãos
daAN.
_
--§ 29 O ato extintivo, a requerimento da-Confederação Nacional do Comércio, será inscrito no
registro público competente, para os efi_et_o legais.
§ 3~ Extinto o SESC,_seu-patrimônlo lfquido
terá a- destinação que for dada pelo respectivo
ato.

m.
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CAPtrULOni

Da Organização

Art 12. Ó SESC compreende:
1- Administração Nadonal (AN), com jurisdição em todo o País e que se compõe de:
a) Consellio Nacional (CN)- órgão deliberativo;
b) Departamento Nacional (DN) - órgão
executivo;
c) Cons_elho_ Fiscal (CF} .....:....-õrgão de _fiscalização financeira.
II -Administração Regionais (AA.RR.), com
·jurisdição nas bases territoriais correspondentes
e que se_ compõe de:
a) Conselho Regional (CR)- órgão deliberativo;
b) Departamento Regional (DR} - órgão
executivo.
CAPtrULO IV

Da Admlnlstraçáo Nacional (AN)
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SEÇÃOI

Do Conselho l'ladonal (CN)

Art 13. O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o País exercendo, em nível de
planejamento, fixação de direbizes, coordenação
e controle das atividades do SESC a função nor-

mativa superior, ao lado_ dos poderes de inspecionar e intervir; correcionalmente em qualquer
setor institucional da entidade, compõe-se os seguintes membros:

b

a) do Presidente do CNC, que é seu Presidente nato;
b) de um Vi ce-Presidente;
c) de representantes de cada CR, à razão de
wn por cinqOenta mil comerciárfos ou fr~ção de
metade mais um, no mínimo de wn e, no máximo
de três;
d) de um representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social, designado pelo titular
da Pasta, com um suplente;
e) de um representante do INPS, designado
pelo seu Presidente, com wn suplente;
f) de um representante de cada Federação
nacionaJ, eleito, Coryl o supl_ente, pelo respectivo
Conselho;
·
g) do _?residente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no COmércio; -- - h) do Diretor-Geral do Departamento Nacio-nal (DN).
§ 1"' Os representantes de que trata a alinea
c, e seus respectivos suplentes, serão eleitos, em
escrutínio secreto, pelo CR respectivo, dentre elementos sindicalizados do comércio, preferencialmente membros do próprio CR, em reunião destinada a ess_e fim especial, a que compareçam,
em primeira convocação, pelo menos 2/3 dos
seus componentes. Em segunda convocação, no
mínimo, 24 horas depois, a reunião poderá se
realizar com qualquer número.
§ :29 Os membros do CN exercerão as suas
funções pessoa1mente, não sendo lícito fazê-lo
através de procuradores, prepostos ou mandatários.
§ 3 9 Nos impedimentos, licenças e ausências
do território nacional ou por qualquer outro motivo de força maior, os Conselheiros serão substituídos nas reuniões plenárias:
I - O Presidente da C~!lfederação Nacional
do Comércio e da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comérdo, pelo seu substituto
estatutário no órgão _de- dasse;
H- os representantes dos DC.RR. pelos respectivos suplentes;
III - os demais, pelos respectivos suplentes
e por quem for credenciado pelas fontes geradoras do mandato efetivo.
§ 4 9 Cada Cól'lselheiro terá direito à um voto
em plenário.
§ 5'1' Os Conselheiros, a que aludem as letras
"a", "c" e "h" do "caput" deste artigo, estão impedidos de votar, em plenário, quanto entrar em
apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade nos órgãos da administração nacional
ou regional da entidade.
§ 6 9 Os Conselheiros referidos nas letras "a"
e 'T' do "caput" deste artigo terão o mandato
suspenso se a entidade sindical a que pertencerem cair sob inteJvençâo do poder público.
§ 7"' O mandato dos membros do CN terá
a mesma duração prevista para os mándatos gjn-
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dicais podendo ser inteiTompldos, os das letras
"d" e "e", por ato das autoridades que os designaram. Nesta hipótese o substituto completará, sempre o tempo do substituído.
§ 8' Ao Vlce-Presidente, eleito pelo CN dentre
seus membros, que não façam parte da Diretoria
da C:Ohfederação Nacional do Comércio, incumbe substituir o Presidente no caso da intervenção
prevista no § 6'~'.
Art 14. Ao Conselho Nacional (CN) compete:
a) aprovar as diretrizes gerais da ação do
.SESC e as ilormas para suB: observância;
b) aprovar o relatório da AN e o relatório geral
doSE8C;
- C) aprovar o orçamento da AN e suas retificaçóes;
d) autorizar as transferências e as suplemen~
taçõeS de dotações orçamentárias da AN, submetendo a matéria à autoridade oficial _competente,
quando a alteraçãQ__ ~or superior a 25% (vinte- e
-cincO- por cento) em qualquer verba;
e) aprovar o balanço geral e a prestação de
contas, ouvido, antes o CF;
f) sugerir aos órgãos competentes do Poder
Público e as instituições privadas, medidas, julgadas úteis ao incremento e aperfeiçoamento do
bem~estar social;
g) aprovar o quadro de pessoal da AN, com
os respectivos padrões salariais, fixando carreiras
e cargos Isolados. e a lotação de seiVidores na
secretaria do CF;
h) determinar ao DN e à$ MRR. as medidas
que o exame de seus re1atórios sugerem;
I) instituir Delegacia Executiva (DE) nas uni~
dades políticas onde não existir Federação Sindical do Comércio;
_
j) baixar normas gerais para disciplina das
operações imoblliárias da AN e dasM.RR., e autorizá-las em cada caso;
I) ref~rendar aos ates do Presidente do CN
praticados sob essa condição;
m) determinar a interven_ção nas M.RR. nos
casosaefãltã. -de- cumprirrlento de nOrmas de
~át:er ObOgil.tório. de ineficiência da administração º~-de circunstâncias graves que justifiquem
a medida observado o processo estabelecido no
regimento do SESC;
n) elaborar o seu regimento interno que, nos
seus princlplos básicos, será considerado padrão
para o regimento interno das M.RR;
o) aprovar o regimento interno do DN e homologar o do CF;
- p) autorizar convênios e acordos com a Con~
federação Nacional do Comércio e outras entidades, visando às finalidades _institucionais, ou aos
interesses recíprocos das signatárias;
- q) determinar inquérito para investigar a si~
tuação de qualquer AR;
r) estabelecer a verba de representação do
Presidente do CN, fixar o jeton do Presidente e
dos membros do CF e arbitrar diárias e ajudas
de custo para seus membros, quando convoca~
dos e residirem fora de sua sed~
s) --aprovar-o reQimento" interno a que se refere
o parágrafo único do art. 4 9;
t) interpretàr-esi:e regulamento e dar solução
aos casos omissos.
§ 19 Cabe ao plenário aplicar penas disciplinares a seus membros, indusive suspensão ou
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perda de mandato, consoante a natw-eza, repercussão e gravidade das faltas cometidas.
§ :29 A decretação da perda do mandato no
CN implica incompatibilidade automática e imediata, para o exercício de qualquer outra função
representativa nos demrus órgãos do SESC.
§ 3'~' É lícito ao Conselho Nacional, igualmente, no resguardo e bom nome dos interesses do
SESC;inabllitar ao exerCíCio de função ou trabalho na entidade, por prazo determinado, qualquer
pessoa, pertencente ou não a seus quadros representativos, que tenha causado prejuízo moral, técnico ou administrativo, ou lesão ao seu património
depois de passada em julgado a decisão sobre
o fato originário.
§ 49 O CN exercerá, em relação à Delegacia
executiva que instituir, todas as atribuições previstas neste artigo.
Art. 15. O CN reunir-se-á, ordinariamente,
três vezes _ao ano e, extraordinariamente, sempre
que Coiwocado pelo Presidente ou por 2/3 (dois
terços) dos seus membros.
, § J9 O CN se.instalãrá com a presença de
113 (um terço) dos seus membros, sendo necessário o comparecimento da maioria absoluta para
as deliberações.
§ 29 -As decisões serão tomadas por maioria
de sufrágio, cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos empates verificados.
Art 16. O ato dO Presidente, praticado ad refet:endum se não for homologado, no todo ou
em parte, pelo Conselho Nacional, terá validade
até a data da decisão do plenário.
SEÇÃOII

Do Departamonto Nacional (DN)

Art. 17. Ao Departamento Nacional (DN)
compete:
a) elaborar as diretrizes gerais da ação do
SESC, a serem aprovadas pelo Conselho Naciona1 e baixar normas gerais para sua aplicação,
verificando sua observância;
b) elaborar seu programa de trabalho e ministrar assistência ao CN;
c) realizar estudos, pesquisas e experiências
para fundamentação técnica das atividades do
SE8C;
d) realizar inquérito, estudos e pesquisas, diretamente ou através de outras organizações, para
verificar as aspirações e as necessidades de em~
pregados e empregadores nos setores relacionados com os objetivos da instituição;
e) sugerir medidas a serem propostas ao Poder Público, ou às instituições privadas, necessárias ao incremento e ao aperfeiçoamento das
ativ:idades pertinentes aos objetivos do SESC;
f) verificar o cumprimento das resoluções do
Conselho Nacional, informando, ao Presidente,
deste, os resultados obtidos e sugerindo-lhe medidas adequadas à correção de eventuais anomalias;.
g) prestar assistência técnica sistemática às
adminiStraÇões regionais, visando à eficiência e
à uniformidade de orientação do SESC;
h) estudar medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços da AN, ou de suas normas
de administração;
i) elaborar e executar programas à formação
e ao treinamento de pessoal técnico necessário
às atividades específicas da entidade e baixar nor-
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mas para sua seleção, prestando assistência aos

Departamentos Regionais;

_
j) elaborar e executar normas _e· programas

para bolsas de estudo, no País e no estrangeiro,

visando ao aperfeiçoamento téi::rilcó d() _Seu _pró-

prio pessoal e do pesso_~l do_s órg~os regi~Í't~isi
1) realizar congressos~--:conrerencias dU reuniões para o debate de assuntos d~-- interesSe do

SESC promovendo e

coordenand~

ãs inedidas

para a representação da entidade em·-ó!rtârriês

dessa natureza;
--~m) dar parecer sobre os aSsuntos ·que devam
ser submetidos ao CN ou ao seu Presidente, e
que lhes sejam distribuídos para aj)rédãção; ·

n) estudar e propor normas gerais para os
investimentos imobiliârios da AN e das AA.RR.;
o) organizar, dirigir e TiSCâlizar as Delegacias
Executivas;

p) organizar, pa-rã apreCiação do CF e aprovação da CN, a proposta orçamentária da AN e
as propostas de retifio::as:ã~ do_ or_çaJ!lento;--- -q) inc::orporar, ao d~ ~___! os balan~ das M.
RR., e preparara telat6r1o geral a serencaminh~do
aoCN;
r) reunir, em urria-- só peça· formal, os orça-

mentos e suas retiflcações, da AN e das MRR.,
e encaminhá-los a Prêsldência da -'República, nos
termos da Lei;
s) preparar a p:reStàÇão de contas da ~. e
o respectivo relatório, e enc::aminhâ-la ao CF e
ao CN, para subseqüente remessa ao TribuilaJ
de Contas da União, nos terinoS.- da legislação
em vigor;
t) programar e executar os demais servíç:os
de administração geral da AN e sugerir medidas
tendentes à racionalização do sistema administrativo da entidade.
Art 18. ODiretor-GeraldoDNseránomeado
pelo Presidente do CN, devendo a escolha recair
em pessoa de nZ~cionalidadê biaiileira, de cu1t_t,J_ra
superior, comprovada idoneidade e experiência
em serviço social.
§ ll' O cargo do Diretor-Gera:r do_ Departamento Nac::ional é de o::Qnfiança do presídente do
Conselho Nacional do Sesc:: e incompatível com
o exercício de mandàto em entidade sindical ou
civil do comércio. § 29 A djspensa da Diretor-Geral, mesmo
quando voluntária impõe a este a obrigação_ de
apresentar, ao Conselho Nacional, relatório adminístrativo e financeiro daS
decairidos desde o prímeiro día do exercício~- curso.

·meses

CAPfrGLOV
Do Conselho F1scal (CF)
Art. 19. O COnselho Fisc:a1 (CF) cóTnpõe-se
das seguintes membros: - ·
a) dois representantes do comérCio, C::om ·dois
suplentes, sindicalizados, eleitos pelO ConSelho
de Representantes da Confederação Nacional da
Comércio;
_
b) três representantes do Governo, s~ndo dois
incUcadas pelo Ministro da Trabalho e Previdência
Social com 2 suplentes e um pelo Diretar~Geral
do Departamento AdministratiVo do Pessoal Civi1,
com um suplente.
§ lo Ao Presidente eleito por seus· membros,
compete a direção do Conselho e_ a superintendêncía de seus trabalhas téCnti::ciS e-administrativos.
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§ 2 9 O CF terá _Assessoria Técnica e Secretari~\ Côm JõtaÇáa dê. pésSôafãProvada pelo cN.
§ 39 -· São incompatíveis para a função de
membro do Conselho Fisca1:
·-- -·~) os que exer<::em -cargo -remunerado na própria instituição, no Senac, na CN.C OU enrqüa1q~er
eiitidade civil ou sindical do comércio;
b) os membros do- C.N oU dos CÇ. RR., da
P!~pria instituição, do Senac e as integrafites da
Dlretor1â da CNC.
§ -~~ _ ·os membros do CF perceberãO, pOr-seSsão- a que cOmparecem, até 9 máxfmo de seis
em c~d~ mêS_;uma gratificação de presença focada pelo CN.
·
·
§ 59 O mandato dos membros do CF é de
2 (dois) anos.
__ Art. 20. Compete-ao Canse_Itto Fiscal.
a) acompanhar e fiscalizar _a execução orçamentária da AN e das M., RR.,
b) representar aci 'CN. contra irregularidades verifiCadas -nos ·orçamentas ou nas cOntas- d~ AN
e da$. _MRR., e propor, -fundamentalmente, ao
Presidente do CN dada a graVidade do c:aso, a
intervenção ou outra medida de menor alc_ance,
abservaçlas aS condições ·estabe~ectdas nO -regimenta do sese;- ,. "
- ... -.
-- c)"-emitir parecer sobre os orç_"amEmtas da Administração Nacional e das MRR.., e suas N:tificaç_ões; -- -·-- d) examiÓar, emitindo parecer fundamentado
e conclusivo, as prestações de çol)tas -c,lã AN e
das AA.RR.;
__ ~- propor ao CN a lotação da Assessoria Técnica~ 9a _Secretaria, -requisltando do DN os sciviçl_õreS necesSárias a seU preenchimento;
·
-f) elaborar o seu Regimento lnteínc) e submetê:-lo à ho~ologação do Conselho Nacional.
- · § 1 9 A _competênçia referida nas alíneas a,
c; e d será exeititada com o objetivo de verificar
o cumprimenta dos dispositivos legais e regulamentares, bem Coi'no das Resoluções do CN e
dos Cc.R&., pertinentes· à matéria.
- § 2" As reuniões do CF serão convocadas por
~u ~res_idente, i~lando-se com preSença de
,1:!ffi terç_o ~_defiberanda"Com q quorum mínimo
de d_Oi$ te~p~ _9-e seus_ membros..

a

CAPfrGLOVI
Das Admfnl5trações Regionais

(MRR.)
,SEÇÃOI
Do Conselho Regional (CR)

_ ~· 21. Na Estado onde e~Stir Fedefáção
sindical da comé:rclo será constitUído um CR, com
sede na respeCtiva capital e- juriSdiçãO na base
territori~ correspondi:mte.
Parágrafo úniCo:-- Os 6tgãos regionais embora
~'Ujehas às diretrizes e n:Orhfàs gerais· pres<:rttas
petas órgãos nacionais, bem como à correção
e fiscalização inerentes a eStes, 'sãO autónomos
·no que se refere à administraÇão" de seu_s serviços,
gestão das seus recursos, regime de trabalho ·e
relações empreg'atídos.
Art. 22.. O Conselho Regional, c:ornpõe-se:
a) da Presidente, representando o respectivo
gi-upo de enquadramento sindical do comércio;
b) de um representante d~..cada um dos d~
mais grup·os sindicais da comércio a que se refere
o enquadiairienta sindical previsto na ConSolidação das Leis do Trabalho nas AA.RR., que

abranjam até cem mil comerdários inscritos no
INPS;
.
. -c::) de urn representante da mesma grupo sincUcal do comércio foi representado peJo Presidente e de dois representantes dos demais_- !~i"rupas
sindicais do comércio, a que se refere a enqúcidtaM
menta sindical prevista na ConsOlidação das Leis
do Trabalho, nãS AA.RR., que abranjam mais de
-cem: -mu OOinE:I"<:iârios inscritos no INPS;
· d) de Uriúepresêntante das federações nacionais, nos Estadas onde exista um ou mais sindicatos a elas filiados e pelos mesmas escolhido;
e)" de um representante do Mínistério da Trabalho e Previdência Social, designado peJo titular
da pasta, com um suplente;
· f) dOl'restderite da Federação dos Emprégados no Comérôa o_u. não existindo esta, da Presidente do Sindicato dos Empregados no Coinércio
dã.-mesma sede do CR;
g) do Diretor do DR;
-h) de urn representante do INPS, iridicado pelo
seu Superintendente_Regianal, com um suplente.
Parágrafo único. O"mandato das membros. do
CE terá a mesma duriição prevista para os mandatos Sindicais, podehdo ser interrompido, o da
letra 87 e, 85 por ato do Ministro do Trabalho
e Previdência"""SOdal. Nesta hipótese, o substituto
completará o tempo- do substituído.
-- Art. 23. À presidência da CR catie:
_
a) na unidade federativa onde houver apenas
uniã federiição do comércio, a.o seu presidente,

êrTi êXefddO;

b) ha -unídàde federafiVà õnde houver duas fe-

deraçõe_S-do comêrc:io, ao presiente, em exercicio,
âãfedefà"Ção cujo grupo sindical abranger menor
c9fll:ingent~_ de comerciáriõS-lnscrttas no IN.PS;
~ -c::} na i..ltlidade federativa onde hoUVer mais de
duas federações do o::omércio, à presidência do
CR Caberá ao presidente em exercício da federação eleita por um c:oléQío constituído pelos delegados, de cada uma dessas entidades, ao Conse-lho de Representantes da COnfederação Nacional
do COmércio, na razão de um voto para c:ada
conselheiro.
- § 1~ O ColégiO Eleitoral aludido neste artigo
será presidido pelo Presidente da Federação de
maior arrecadação sindical, que eonvocarâ a eleição, no mínima 15 dias antes do término do rnán·
dato do Presidente da CR, para ser realizada na
cidade onde tiver Sede" a AR.
§ 2 9 No caSo de não ser realizada a convocação no prazo fiXada no § 19 , oPresidente do
CN a fará imediatamente, designandO,
mesmo
- -edítal, O Presidente do Colégio Eleitoral.
§ 3~ A escolha será feita, Sem qualquer outra
formalidade, salvo a observância do vota secreto
em primeira c::onvoca:çãa, com a presença d-maioria absoluta dos membros do colégio eleitc
ral e, em segunda convocação, no minimo 2·
horas depois, com qualquer nómera.
§ 4~ Parei o lbc.erckio_ da- presidência do C~
de que trata a alínea b, assim como para integ!.:.
o-COlégio eleitoral, ou para ·ser eleito, na form.da alinea c.: e deste artigo, _é indispensável q~
a respectiva federação do- comercio:
l - prove, perante a Confed_eraçãa Nadar,'
do COmércio, seu efetivo funcionamento, bef
Cómo o" transcurso de, pelo menos, três mandate
comPT~tas de sua administração, segundo o (~;.
p<:)Sto f1(llei sindical;
--Jf--tenha âmbito estadual;

no
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l i - esteja_ filiada à Corifederação Nacional do
Comérci-o e em dia com· as suas obrigações previstas no _estatuto dessa entidade:
§ 5' o mandato de presidente do CR, previsto
nas alíneas a, b e c deste artigo, não poderá
exceder ao seu mandato na diretoria da respectiva
federação.
§ 6? Às federações de comércio, desde que

dê âmbito estadual, é assegurado o direito de
indicarem o representante do respectl~o grUpo
sindical no CR.
§ 79 No caso das letras b e c deste artigo,
obseavado o disposto no § 4 9, não poderá a presidência do CR ser acumulada com a presidência

do CR do Senac.
§ 8' Em suas ausências ou_ impedimentos,
o· Presjdente do CR será -Substituído de acordo

com o princípio estabelecido no estatuto da respectiva federação do comércio.

Art 24. Os membrOs--do CR, e seus respectivos suplentes,_a que se refere a_alínea b do art.
22, representarão cada um dos grupos de ativfda·
des comerciais da respectiva unidade federatiVa
enquadrada no plano de enquadramento sindical
da Confederação Nacional do Comércio, e serão
eleitos pelo Conselho de Representantes das correspondentes federações do comércio, obedecidas as normas do respectivo estatuto.
§ 1"' Na unidade federativa onde houver fede·
ração que represente mais de um grupo de atividades comerciais a eleição será feita em bloco,
abrindo--se o prazo para registro de chapa, pelo
período de uma hora, logo após ins~ada a reu·
nião.
§ 29 Na hiPótese de havef grupo ~m federãção que o represente, seUs representantes seriio
escolhidos pelo COnSelho de Representantes da
Confederação Nacional do Comércio, dentre os
candidatos indicados pelos sindicatos pertencen·
tes ao respectivo grupo.
·
Art. 25. --Ao CÕnsêlho Regiõl1a1 (CR) comPete:
a) de1iberar sobre a administração regional,
apreciando o desenvolvimento e a regularidade
dos seus trabalhos;
b) azer observar, no âmbito de sua jurisdição,
as diretrizes gerais da ação do Sesc, adaptando-se
às pecuüaridades regionérls;
c) apresentar ao CN sugestões para o estabelecimento e alteração das direbizes gerais da ação
do Sesc;
-- l
d) aprovar o programa de trabalho da AR:
e) azer observar as normas gernls baixadas pelo CN para o plano de contas, orçamento e presta~
ção de contas;
-- - f) aprovar o orçamento, suas retificações, a
prestação de contas e o relatório da AR, encaminhando-os à AN, nos prazos f001dos:
g) examinar, anualmente, o inventário de bens
a cargo da AR;
h) autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias da AR, submetendo a matéria às autoridades oficiais compew
tentes, quando a alteração for superior a 25%
(vinte e cinco por cento) em -qumquer verba;
i) aprovar as operações lmobiliárias da AR;
j) estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciatiVas dos empregadores no campo
do bem-estar social, inclusive pela concessão de
subvenções e auxilias;

orARio DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
I) aprovar o quadro de pessoal da AR, com

os respectivos padrões salariais, foomdo as cartei·
ras e os cargos isolados;
m) referente os atos do Presidente do CR praticados sob essa condiçao;
n) aprovar as instruções-padrão para os conéüfSOSé-feférendar as admissões de servidores
e as designações para as funções de confiança
e para os cargos de contrato especial;
- '- ó} estabelecer a verba de representação do
Presidente e fixar diárias e ajudas de custo para
seus melnbros;
p} cumprir as Resoluções do CN e do CF e
exercer as funções que lhe forem por eles delegadas;
q} autorizar convênio e acordos com a federa·
ção do cométcio dirigente e com outras entlda~
des, visando aos objetivos institucionais, ou aos
interesses recíprocos das signatárias, na área terri·
torial comum;
--- ryapJícar, a qualquer um de seus membros,
nas circunstândas indicadas, o disposto no art.
14, § 19, com·recurso VoiUritário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, no prazo de 30 dias,
paraoCN:
.
iiJ -aprOvar o seu requerimento interno;
t} atender à:s deliberações do CN, encaminhadas pelo DN, a cujos membros facilitará o exer~
ddo das atribuições determinadas, prestandolhes informações ou facultando-lhes o exame ou
inspeção de todos os seus serviços, inclusive de
contabilidade;
u) acompanhar a administração do DR, verifi~
ctmdo, me_risalmente, os balancetes, o livro "caixa", os extr.ãtos de contas bancárias, posição das
âlijjOrlibfiidades totais e destas em relação às exigibilidades, bem como a apropriação da receita
na aplicação dos duodécfmos, e determinar as
medidas que se fiZerem necessárias para sanar
quaisqUer irregUlaridade, inclusive representação

ao--CN;

v) irltelpretar, em primeira instância, o presente regalamento, com recurso necessário ao CN,
§ 19 _ O CR rE!uriiU-se-_á.- órdinariaffiente, uma
vez por-mês, eXtra_ordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por dois terços de seus
membros.
§ -29 _ O CR se instalará com a presença de
um terço de_ seus membroS, sendo necessário
o cpmJ)afecimento da maioria absoluta: para as
deliberações.
§ 39 -As decisões serão tomadas por maioria
_-d~ __sufrágfos, cabendo ao Presidente o voto de
qualidade nos empates verificados.
§" 4 9 QualqlJer membro do CR poderá recorrer ao CN se lhe forem negadas informações ou
se lhe for dificultado o exame da AR.
§ 5'~ O Presidente enviará, sob o comprovânte, a cada membro do CR, cópia da previsão orçamentária, da prestação de contas e do relatório,
até 10 (dez) dias antes da reWlião em que devam
ser apreciados.

e:

SEÇÃOll

Pi> Departame- Regional (DR)
Art. 26 .•AO' Departamento Regional (DR)
compete:
a) executar as medidas necessárias à obser·
vância das diretrizes gerais da ação do Sesc na
AR, atendido o disposto na letra "b" do art. 25;
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b) elaborar e propor ao CR o seu programa
de trabalho ouvindo, previamente quantO aos aspectos técnicos, o ON;
c) ministrar assistência ao CR;
_d) realizar inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou através de outras organizações, visando a facilitar a execução do seu programa
de trabalho;
e) preparar e submeter ao CR a proposta orçamentárla, as propostas de retificação do orçamen~
to, aprestação de contas e o relatório da AR;
f) executar o orçamento -da AR;
__
g} programar e- exeCutar os demãis serviços
de administração geral da AR e sugerir medidas
tend~ntes à racionalização de seu sistema admi~
nistrativo;
h) apresentar, mensalmente, ao CR, a posição
financeira da AR, discriminando os saldos de caixa
e de cada banco, s·ep-atadamente.
M 27. O Diretor do DR será nomeado pelo
Presidente do CR, devendo recair a escolha em
pessoa de nacionalidade brasileira, cultura supe-rior e comprovàda idoneidade e experiência em
serviço social.
§ 1"' O cargo de Diretor elo DR é de confiança
do Presidente do CR e incompatível com o exercício de mandato ·em entidade sindical ou -civil
do comércio.
_ ~ __
___
_
§ 29 A dispensa do Diretor, mesmo quando
voluntária, impõe a este a obrigação de apresentar, ao CR, relatório administrativo e financeiro
dos meses decorridoS-- desde o primeiro dia do
execfcio em curso.

o\PfrÜL.O VII
Das Atribuições elos Prealdentes dos
Conselhos, do Dlretor-Geral do DN
e dos Diretores do DD. RR.
Art. 28. Além dãs ai:ribr.iições explícita ou implicitamente cometidas neste regulamento, compete:
1- Ao Presfdente do Conselho Nacional:
a) superintender a administração do Sesc;
b) submeter ao CN a proposta do orçamento
anual da AN e de suas retificações;
C) aprovar o programa de trabalho do DN;
d) convocar o CN e presidei suas reuniões;

e) submeter à deliberação do CN, além da estrutura dos serviços, o quadro de pessoal da AN,
com os respectivos padrões salariais, as carreiras
e os carQos isolados;
f) admitir ad referendum do CN, os servidores
da AN, promovê-los e demiti-los, bem como fiXar
a época das férias~ cáli.ceder licenças e julgar,
em grau de recurso, a aplicação de penas disci·
p1inare-s;
__ _
g) contratar locações de serviços dentro das
dotações do orçamento;
h) promover inquérito nas AA.RR.;
i) tomar efetiva a intervenção nas MRR,. decretada em conformidade com o disposto no art:.
14, letra "m";
j) representar o Ses c, enijuízo e "fora dele, com
a faculdade de delegar tal poder;
_
I) corresponder-se _com os órgãos do Pod~r
Público, nos assuntos i:Je sua ~ompetênda;
m) abrir conta em estabelecimentos oficiais de
crédito_ qu, mec:ij~te prévia autorização do CN,
em bariCos naciOnais de reconhecida idoneidade
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observado o disposto no art 35; movimentar fundos, assinando cheques, diretamente ou por preposto autorizado, conjuntamente com o Diretor-

Geral do DN;
n) autorizar a distribuição das despesas votadas em verbas globais;
o) assinar acordos e convênios com a Confe-

deração Nacional do Comércio, com o Senac e
com outras entida,des, visando aos objetivos illsti-

tudonais ou aos interesses _das sign~rias;
p) autorizar a realização de congressos de con·
ferências e a participação do Sesç em cert.ar]les

dessa natureza;
q) assumir, ativa e passivamente, encargos e
obrigações inclusive de naturéza patrimonial ou
económica, de interesse do Sesc;
_
r) encaminhar ao Tribunal de Contas da Uiliào,
de acordo com a lei, o balanço geral, a prestação

de contas e o relat6rlo da AN, aprovado pelo CN;
s) apresentar anualmente, ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social o relatório do Sesc;
t) nomear os delegados para as DD. EE. de
que trata o art 14, lebra I;
u) delegar poderes,
II- Ao Presidente do CR:
a) superintender a AR do Sesc;
b) submeter ao CR a proposta do orçamento
anual da AR e de suas retiflcações;
c) aprovar o programa de trabalho do DR;
d) convocar o CR_ e_ presidir suas reuniões;
e) corresponder-se c::om os órgãos do Poder
Público, nos assuntos de suas competência;
f) submeter à deliberação do CR, além da estrutura dos serviços, o quadro de pessoal da AR
com os respectivos padrões salariais ficando as
carreiras e os cargos isolados;
g) admitir ad referendum do CR, os servidores da AR, por promovê-los e demiti-los bem
como fD@I" a época das férias, conceder licenças
e julgar, em grau de recurso, a aplícação das
penas disciplinares;
h) contratar locações de serviços, dentro das
dotações do orçamento;
i) assinar acordos e convênios_ com a Fec;lerac;:ão do Comér<:io dirigente com o Senac e com
outras entidades, visando aos objetivos institucionais e aos interesses recíprocos das signatárias
na área territorial comum;
J) abrir contas em estabelecimentos oficiais de
crédito, ou, mediante prévia autorização do CR,
ad referendum do CN em bancos nacionais de
reconhecida idoneid~de obseryado o dispO$ no
art. 35; movimentar fundos, assinando cheques,
diretamente ou por preposto autorizado, conjuntamente com o Diretor do DR;
I) autorizar a distribuição de despesas votadas
em verbas globais, ad referendum do CR;
m) encaminhar à AN o balanço, a prestação
de contas e o relatório da AR~
n) delegar poderes.
m-Ao Diretor-Geral do DN:
a) organizar, dirigir e ftscaliza,r os ser.iç:os do
órgão a seu cargo, baixando as necessárias instruções;
b) propor admissão, demissão e promoção
dos servidores, fvcar sua lotação, consignar-lhes
elogio e aplicar-lhes penas disciplinares;
c) assinar, com o Presidente do CN, diretamente ou, no caso de unidade de serviço instalado
fora da cidade--sede do CN, por preposto autori-
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zado, os papéis a que se refere a armea m do
inciso!;
d) tomar a iniciativa das atribuições enwneiidãs no art. 17, adotando as providências necessárias à sua excetução; _
e) submeter ao Presidente do CN, o plano para
distnbuição das despesas votadas em verbas globais;
f) realiZar reuniões com_ os Diretores e Chefes
_d~g_ _s_e_rv!ço _da_AJ'i_, vis8!lfl9 ao a_perf~IÇoElJ11ento
e à unidade de orientação d9 pessoal dirigente.
N -Ao Diretor do DR:
-a} organizar, cfirigir e fiscalizar os serviços do
órgão a seu cargo, baixand_o as necessárias instruções;
b) propor a admissão, demissão e promoção
dos servidores, fvcar sua lOtação, consignar-lhes
elogios e aplicar-lhes penas disciplinares;
c) assinar, com o Presidente do CR,. Qire_~
mente ou, no caso de unidade de serviço instalado
fora_da cidade-s_ede do CR, por preposto autorizado, os papéis a que se refere a alínea j do inciso

g.
'

- --

d) tomar a iniciátiva das atnbuições enumerad_as_ np art 26, adotando as providências necessárias à- sua execução;
e) submeter ao Presidente do CR o plano para
distribuição _das despesas votadas em ve_rbas globais.
~~ ~ ~

CAPITULO Vill

Dos Recursos
Art. 29:- -c_onstitUem_rencta dO s~c: .
__ a) t:Qntribuição dos empregadores do comércio e dos d_e atividade 'assemelhadaS, néJ._ fonna
da lei;
·
b) doações e legados;
c) auxílios e subvenções;
d) multas arrecadadas por infração de dispositivos legais e regulamentares;
e)_ as reQçias _griun.das de prestação de serviços
mutaçôes de patrirnônio, inclusive as de lcx:ação de- be"ns de qualquer natureza;
~O _rendas ev-entuais.
-Art. 30. A arreCadaÇão dãs contribu~ções devidas ao SESC será feita pelos órgãos arrecadadores, ·concomitantemente com as contribuições
para o InstitUto Nacional de Previdência Social.
Parágrafo único. Ao SESC é asseg\.ira!io o direito de promover, junto ao Instituto Nacional de
Previdência Social a verificação das cobranças
dãs Contribuições que lhes são devidas, podendo,
1?8cra esse fm, além de outros meios de natureza
di[E;ta ou -indireta, éredenciar prepostos ou man~

eae

Art. -31. -As conJribuiç:ões compulsórias, ou-

datariaS~

torgadas em lei, em favor do SESC, serão creditada_s às AdminiS!J'açõ_es Regionais, na proporção
de--80% (Oitenta por ce-irtO) sobre os mon~tes
arrecadados nas bases territoriais respectivas. O
restante, deduzidas as despesas de arrecada_ção,
c~.berá

à AN.

Parágrafo único. O SESCpoderá assinar convênios com-o BNH, visando à construção, aquisição
ou reforma de casas populares para os seus beneficiários.
Art. 32. Os recursos da_AN terão por fim aten~
der às despesas dos órgãos que a integram.
§ 1~ A renda da AN, oriunda da contribuição
prevista em lei, com desconto da q'-'ota até o
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máximo de 3% (três por cento) sobn;: dfra de
Arrecadação Geral para a Administração SuPerior
a c:argo da Cõnfederação Nacional do Coinérdo,
será aplicada na conformidade do que dispuser
_
o orçamento de cada exercido. _
§ 2~ AANpoderáaplicar,anualmente,desua
receita compulsória, de acordo com os critérios
aprovados pelo CN:
a) até 10% (dez por cento), como st.Uwenção
ordinária, em auxilio às regiões deficitárias no custeio de seiViços _@e atendem- aos reclamos dos
trabalhadores e se enquadrem nãs finaJidades da
instituição;
b) até 15% (quinzeporcento),_ã-"títulodesub~
venção extraordinária. é;los órgãos reglo~ais e que
terá por fim atender a realizações de """tureta
especial e temporária, principalmente para exe_cução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalação_e eqWpamentos.
Ârt. 33. A_ receita das AA.RR., oriunda das
contribuições compulsórias -será aplicada na- con~
formidade do orç:arnentQ de cada exercfcio.
Art. -34. l'fe"nhum recurso do SESC, quer na
administração nacional, quer nas administrações
regl(in~ais,-·será aplicado, seja qual for o tífulo~ senão em prol das finalidades da instituição, de seus
beneficiários, ou de seus serviços, na forma prescrita neste Regulamento.
Parágrafo único. TOdos quantos foi-em incumbidos do desempenho de qualquer missão, no
País ou no estrangeiro, em nome ou a expensas
da entidade, estão obrigados à prestação de_contas e feitura_ de relatório, dentro de prazo de 60
(s_e_ssen~) dias _após a ultimação do en~argo, sob
P~ha de Inabilitação a novoS comissionamentos
e restituição das importâncias recebidas.
Art 35. Os rec1,1rsos do SESC serão depositados, obrigatoriamente, em bancos oficiais. ou
particulares autorizados pelo CN.
§ 19 É vedado qualquer depósito, pelOs órgãos nacionais, em estabelecimento de crédito
com capital realizado inferior a dez mil vezes a
cifra do xnaior salário mínimo vigente no País:
§ 2? Igual proibição se aplica aos órgãos regionais, quanto aos estabelecimentos de .cr~to
de suas respectivas bases terri_toriais com capital
realizado inferior a cinco mil vezes a cifra do salário
mlnimo da região.
·

CAPITULO IX
Do Orçamento e da Prestação de Contas
Art. 36. A AN e as AA.RR. organizarão seus
respectivos orçamentos referentes ao futuro eX:erdclo, para serem apresentados ao CF até o dla
31 de agosto de c~da ano:
_
..
_
§ 19 Depois de examinados pelo CF, serão
encaminhados à AN, até 3_0 de setembro, o seu
próprio orçamento e, até 15 de novembro, os
O:fçamentos das M.RR., para reunidos numa só
peça formal, serem apresenta_dos à Presidência
da República, pÕr intermédio do Min_istro do Trabalho e Previdência Social, até 15 de dezembro,
nos termos dos arts. 11 e 13, da Lei n<? 2.613,
de 23 de set~mbro de 1955.
·§ 29 Os orçamentos devem englobar âs previsões da receita e. as aplicaçõ~ da despésa.
§ 39 Até 30 de junho, a AN dará conhecimento às AARR. das estimativas de suas respectivas receitas para o exercicio futuro.
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Art 37.

As retifica:ções orçamentárias, que se

tornarem imprescindíveis no correr do exercício,
englobando, exclusivamente, as aJterações ao orçamento, superiores aos limites previstos nos arts.
14, alínea de 25, alínea h, obedecerão aos mesmos princípios da elaboração Originária.
§ 1"' Os retificativos gerais a serem apresentados à Presidência da República até 15 de setembro de cada ano, deverão dar entrada no CF.
a) até 30 de junho, o da AN;
b) até31 dejulho,osdasM.RR.
.
§ 2? Depois de examinados pelo CF, serão
encaminhados à AN, até 15 de julho, o seu próprio
retificativo e, até31 de agosto, os retificativos das

M.RR.
Art. 3& A AN e as M.RR. apresentarão ao
CF, até ]9 de março de cada ano, suas prestações
de contas relativas à gestão económico-financeira
do exercido anterior.
Parágrafo único. Depois de examinadas pelo
CF, serão encaminhadas à AN, até 15 de março,
a sya__própria prestação de contas e, até 30 de
março, as das AARR., para apresentação ao Tri·
bunal de Contas da União até 31 de março.
Art 39. Na elaboração dos orçamentos, as
verbas reseiVadas às despesas de administração
não poderão ultrapassar a vinte e dnco por cento
(25%) da receita própria prevista, não computadas, nesta, as subvenções extraordinárias concedidas pela AN, cabendo ao CN fixá-la, anualmente, para a AN, à vista da execução orçamentária e dentro desse limite.
Art. 40. Os prazos fixados neste capítulo siio
improrrogáveis, concluindo-se, com sua rigorosa
observância, os respectivos processos de elaboração e exame, inclusive, diligências determinadas pelo CF.
CAPÍTULO X

Art 41. O exerdcio de quaisquer empregos
ou funções no SESC dePenderá de provas de
habilitação ou de seleção, reguladas em ato próprio.
§ 19 A exigência referida não se aplica a con-

tratos especiais e locação de serviços.
§ 2 9 Sem prévia autorização do titular do res-pectivo ministério ou autoridade correspondente,
não serão admitidos servidores públicos ou autárquicos a serviço do SESC.
Art 42. Os servidores do SESC, qualificados,
perante este, <:amo benefidários, para fins assistendais, estão sujeitos à JegisJaçâo do trabalho
e previdência social, considerando--se o Serviço
Social do Comércio, na sua qualidade de entidade
de direito privado, como empregador, reconhecida a autonomia das M.RR., quanto à feitura,
composição, padrões salariais e peculiaridades
de seus quadros empregatfcios, nos termos do
parágrafo úni.co do art.. 21.
Art. 43. OsseJVidoresdoSESCserãosegurados obrigatórios do fnstitutp Nacional de PreviM
dênda Social,
Art. 44. Não poderão ser admitidos como
servidores do SESC, parentes até o_ terce1ro grau
civil (afim ou consangüíneo) do presidente, ou
dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho
Nacional e do Conselho Fiscal ou dos Conselhos
Regionais do SESC ou do SENAC, bem como
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de dirigentes _de entidades sindicais ou civis do
comércio, patronais ou de empregados.
Parágrafo único. A proibição é extensiva, nas
mesmas condições, aos parentes de servidores
dos órgãos do SESC ou do SENAC.

CAPITULO XI
Das DlsposJções Gerais e 1'nmslt6rias
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Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.- H. CASTELLO
BRAI'ICO- Arnaldo Susseldnd.
REGCII..AMENTO DO SERVIÇO

Art. 45. Os presidentes e os membros do CN
e _ÀO!:? CC.RR.. excetuados os Oiretores-Gerals e
Regionais, não poderão perceber remuneração
decorrente de relação de emprego, ou contrato
de trabalho de qualquer natureza, que mantenham com o SESC, o SENAC ou entidades sindiM
cais e civis do comércio.
Art. 46. Na AN e nas MRR. será observado
o_ regime de unidade de tesouraria.
;\rt.. 47. A sede do SeiViço Social do Comércio, abrangendo a do Conselho Nacional e do
Departamento Nacional, pennanecerá, em cará~
t~rpiovisório, n~rcidade-dó RíO desanelfu;EStã-doda Guanabara, transferindo-se para a Capital da
República quando ocorrer a da Confederação Na~
cional do Comércio.
§- 19 Até que se efetive a mudança, o SESC
manterá em Brasllia, isoladamente ou em conM
junto Com ó órgão confederativo comercial, uma
Delegacia Executiva.
§ 2' A AR que, na data da aprovação deste
Regulamento, tiver sede fora da Capital, poderá
assim permanecer até deliberação em contrário
doCR.
Art. 48~'"" A COnfederação Nacional do Càmér~
cio elaborará o regimento do SESC, previstO no
art. 4 9, parágrãfo único, dentro de 120 (cento e
vinte) dias após a publicação deste Regulamento.
Art. 49. O COJiseJho Nacional e os Conselhos
ReQiol-tãis votarão os seus regimentos internos
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da vigência
do Regimento do SESC, com observância de suas
normas, da lei da entidade e deste Regulamento.
§ 19 Os regimentos internos consignarão as
regras de funcionamento ·do plenário, a convocação de reuniões, a pauta dos trabalhos, a distribuição dos processos, a confecção de atas e tudo
qtiail.to se reftra ao funcionamento dos respectivos colegiados, inclusive, facultativamente, a
constituição de Comissões.
§ 29 A observância das normas regimentais
C?JlStituí el_emento essencial à validade das delibe~
raÇOes.
Art. 50. A alteração do presente regulamento
poderá ser jiropóstá.-pela Confederação Nadonal
do Comércio, mediante dois terços dos votos do
Conselho de Representantes, com aprovação do
Ministro do Trabalho e Previdência Social.
DECRETO N• 57.375,
DE 2 DE DEÍEMBRO DE 196.5
Aprova o Regulamento do Setvlço Social da Indústria (SESI).

O Presidente da República, usando da alrlbuição que lhe confere o art. 87 da Constituição
decreta:
Art 19 Fica aprovado o Regulamento que a
este acompanha, assinado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, para o Serviço Social
da Indústria (SESI), criado nos tennos do Decreto-Lei n• 9.403, de 25 de junho de 1946.

SOCIAL DA INDÚSIRIA
CAPÍTULO i
Analldades e Metodologia

Art. I' O Serviço Social da Indústria (SESI),
criado pela Confederação Nacional da fndóstria,
a ]9 de julho de 1946, consoante o Decreto-Lei
nç 9.403, de 25 de junho do mesmo ano, tem
por escopo estudar, planejar e executar medidas
que contribuam, diretamente, para o bem-estar
social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, -concorrendo para a melhõria
do padrão de vida no Pais, e, bem assim, para
o aperfeiçoamento moral cívico, e ao desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.
§ 19 Na exec:ução dessas finalidades, o Serviço Social da Indústria terá em vista, especialmente, providências no sentido da defesa dos salários reais do trabalhador (melhoria das condi~
ç:ões da habitação, nutrição e higiene), a assistência em relação aos problemas domésticos decorrentes das dificuldades da vida, as pesquisas
Sóclo-êcõil.ômicas e atividades educativas e culturais, visando_ a valorização do homem e aos incen~
tivos à ativ.idade produtora.
§ ~ O SeJViço Social da Indústria dará desempenho às suas átribuições em cooperação
com os serviços afins existentes no Ministério do
Trabalho e Previdência SociaJ, fazendo-se a coordenação por intermédio do gabinete do Ministro
da referida Secretaria de Estado.
Art. 2' A ação do SESI abrange:
a) o babalhador da indóstria, dos transportes,
das comunicações e da pesca, e seus dependentes;
b) os diversos meio ambientes que condicionam a vida do trabalhador e de sua família.
Art. 3 9 Constituem metas essenciais do SESI:
a) a valorização da pessoa do trabalhador e
a promoção de seu bem-estar social;
b) o desenvolvimento ·do espírito de solidariedade;
- c) a elevação da produtividade industriai e atividades assemelhadas;
d) a melhoria geral do padrão de vida.
Art. 4? Constitui finalidade geraJ do SES!: auxiliar o trabalhador da indóstria e atividades assemelhadas e resolver os seus problemas básicos
de existência (saúde, alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreaçãO, convivência social, consciência sócio-política).
Art. 5 9 São objetivos principais do SES!:
a) alfabetização do trabalhador e seus depen~
dentes;
b) educação de base;
c) educação para a economia;
d) educação para a saúde (física, mentid e
emodonal);
e) educaçao familiar;
f) educaçao moral e cívica;
g) educação comunitária.
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Art. 6 9 O préStimo do SESI aos seus usuários
será calcado no princípio básiCo Orientador da
metodologia do serviço ~cial, que consiste em
ajudar a ajudar-se, quando e quanto necessário:
a) o indMduo;
b) o grupo;

c) a comunidade.
Parágrafo único. Em toda e qualquer atividade,
o SESI dará realce ao processo educativo como
meio de valorização da pessoa do trabalhador.
Art. 7" A obra educativa e serviços do SESI
se orientarão no sentido de que a vida em socie-

dade se realize de forma comunitária.
Parágrafo único. Colimando esse deslcleratum
o

SESI estimu1ará e facilitará:
a) a vida familiar;
b) a vida grupal e intergrupal;

c) o trabalho cooperativo;

d) a primazia do bem comum;
e) o espírito de solidariedade;
f) o pleno respeito pela pessoa humana;
g) a força da integridade moral;
h) a consciência do dever c:Mco.
Art. 8" Para consecução dos seus fins:- ili-

cumbe ao SESI:
a) organizar os serviços sociais adequados às
necessidades e possibilidades locais, regionais e
nacionais;
b) utilizar os recursos educativos e assistenciais existentes, tanto públicos, como particulares;
c) estabelecer c::onvênii)S, contratos e !Scordos
com órgãos públicos, profissionais e particulares;
d) promover quaisquer modalid.:les de cursos e atividades especiaJiladas de serviço social;
e) conceder bolsas de estudo, no Pajs e no
estrangeiro, ao· seu pessoal técnico, pãra. formação e aperfeiçoamento;
f) contratar técnicos, dentro e fora do território
nacional, quando necessários ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus serviçqs;
g) participar de congressos técnicos re1acionados com suas_ finalidades;
h) realizar, direta ou indiretam,ente, no interesse do desenvolvimento econômlco do País, estudos e pesquisas sobre as circunstâncias vivenciais dos seus usuários. sobre a eficiência da produção individual e ooletiva, sobre aspectos ligados
à vida do trabalhador e sobre as condições sócloeconômicas das comunidades;
f) servir-se dos recursos audiovisuais e dos instrumentos de formação da opinião póblica, para
interpretar e realizar a sua obra educativa e divulgar os princípios, métodos e técnicas de setviço
social.

CAPITULO II
Caracteristicas Civis

Art. 9'> O 5erviÇo Social da Indústria é uma
instituição de direito privado nos termos da lei

cMI, com sede e foro jurídico na Capital da República, cabendo a sua organfzação e direção à Confederação Nacional da Indústria, que lhe inscreverá os atas constitutivos e suas eventuais alterações no registro púb~co cOnlpetente.
Parágrafo único. O regilnento do SESI, com
elaboração a cargo da CoTllederação Nacional
da indústria, complementará a estrutura, os encãigos e os objetivos da entidade, dentro das normas
do Decreto-Lei n 9 9.403, de 23 de junho ç!e 1943,
e deste regulamento.
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Art. 10. Os dirigentes e prepostos do SES!,
embora responsáveis, administrativa, civil e criminalmente, pelas malverS;açôes que cometerem,
não respondem individualmente pelas obrigações
da entidade.
M 1 I. As despesas do SESI serão. custeadas_ por uma contribuição mensal das empresas
das categorias econômicas da indústria, dos
transportes, das comunicações e da pesca, nos
termos_da lei_.___ __
__
-~ _ _ -~§ _1" A~_díyi_~a ativa_ do S:e_rviço Social d_a indústriã, decoriê_O.te qe-coritribuições, nlU!tas ou obrigações contratuais quaisquer, será cobréi9a judiciaJmente pelas instituições arrecadadoras, segundo o rito processual dos execiitivos-flscaiS,
§ 29 No CasO de cobrança direta pela entida·
de, a divida considerar-se:-á suficientemente ins·
truída com o levantamento do débito junto à empresa, ou com os comprovantes fornecidos pelos
órgãos arrecadadores.
_
§ 39 A cobrança -diretã poderá ocorrer na hipótese de atraso ou recusa da contribuição legal
~as empresas contribuintes, sendo facultado em
cOnseqüência, aO Serviço Social da Indústria, in- dependentemente de autorizaÇãO dO órgão arrecadador, mas com seu conhecimento, efetivar a
arrecadação, por Via ami9áVel, finnando Com o
devedor os c:ompetentes acordos, ou por via judicial, mediante ação executiva, ou- a que, na espécie, couber.
- ~9 ~_ações em que o ServiÇo- SOOarda
Indústria for autor, i'éu, ou interveniente, correrão
no juízo privativo da Fazenda Pública.
§ 59 Os dissfdios de natureza trabalhista, vinculados~ao disposto ~o art. 62, serão resolvidos
pela Justiça do Trabalho.
-·· Art. -12. No que concerne ao ocçamento e
prestação de contas da gestão financeira a entidade além das exigências da sua regulamentação
espec:tlica, está adstrita ao disposto nos arts. 11
e 13 da Lei n9 2.613, de23 de setembro de 1955.
Pará_grafo único. Os bens e serviçqs do SESI
gozam da mais ampla isenção f!Sca1, na conformidad~ do que rezam os arts. 12 e 13 d~ lei
citada.
M 13. _OSESI,. sob regime de unida~e normaJjva e de_ descentralização executiva, atuará em
íntima colaboração e artic:ulação com ós e:staPeJ.e·cimentos contribuintes, através dos respectivos
órgãos de classe, visando a propositura de wn
sistema nacional de serviço social com uniformidade de objetivos e de planos gerais, adaptável
aos meios pecu~ares às várias regiões do País.
Art 14: O Serviço Social da lndúsbia manterá relações permanentes com a Confederação
Nacional da Indústria, no âmbito nacional, e com
as federações de indústrias no âmbito regional,
colimando um melhOr rendimento dos objetivos
comuns e da solidariedade entre empregadores
e empregados, em benefício da ordem e da paz
social_._ o mesmo ocorrendo com as demais entidades sindicais representadas no Conselho Nadanai e nos conselhos regionais.
Parágrafo único. Conduta igual manterá o SES[
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENA!) e institWções afins, no atendimento
de ídênticas finalidades.
Arl 15. O disposto no artigo anterior e seu
pãrágtafo único poderá ser regulado em convênio
ou ajuste entre as entidades interessadas.

*
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Art. 16. O SES! fuli.cionará como órgão consultivo do poder público nos problemas relacionados com o serviço social, em qualquer de seus
aspectos e incliffiiriãções.
Art. 17. O SESr, coin praia ilimitado de duração, poderá c:e.Ssar a St.ia âtiVidade por proposta
da Cont'ederação Nacional da Indústria, adotada
por dois terços dos votos das federações filiadas
em dtias reuniões sucessiva_s do CÇmSelho de Representantes, especialmente convocado para esse fim, com o intervalo mínimo de trtnta dias,
e~ aprovada pOr deCretõ-áo'"Póâer Executivo.
§ 19 No interregno das reuniões, serão ouvidos, quanto à dissplução pretendida, os órgáos
normativos da instituição, previstos no art. 19.
§ 2'~ O atO extintivo, a·reque~rftnento da Confederação Nacional da Indústria, será inscrito no
registro público comtiel"el'ite,- para Os efeitos legais.
§ 3~ Na hipótese de dissolução, o património
do SESI reverterá em favor da Cont"ederação Nacional da Indústria.

CAPITULO 1D

Orgánizaçào
Art. 18. O Serviço Social da Indústria, para
a realízação das suas finalidades, corporifica órgãos normativos e órgãos de administração, e
de âmbito nacional e de âmbito regional.
Art. 19. São órgãos normativos, de natt.Ireza.
colegiada:
a) o Conselho Nacional, c.om jurisdição em
todo o _País;
b) os Conselhos regionais, comjwisdição nas
bases territoriais correspondentes.
Art. 20, São órgãos de administração, funcionando sob direção unitária:
â) o Departamento Nacional, com jurisdição
em todo o País;
b) os departamentos regionais, comjuris~çio
nas bases tenitoriais correspondentes;
c) as_delegacias regionais, COt11jurisdição nas
áreas que lhes competirem.

CAPfrULON
órgãOS Nacionais
Art. 21. OsórgãosnacionaisdoSESf-Conselho Nacional e Departamento Nacional- considerados de instânci;;~. hierárquic., superior, terOO
sede na Capital da República.
SEÇÃOI
Conselho Nacional

Art. 22. O CorlSelho Nacional, com jurisdição
em todo o território brasileiro, exercendo, em nível
de planejamento, fiX8ção de díretrizes, coordenação e controle das atividades do SESI, a função
normativa superior, ao lado do poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de correição,
em qualquer setor institucional da entidade, no
centro e nas regiões, se compõe dos seguinteS
membros:
--- a) de um presidente, nomeado pelo Presidente da RepUblica, nos termos do Decreto-Lei n9
9.665, de 28 de agosto de 1946;
b) do Presidente da Confederação Nacional
da Indústria:
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c) dos presidentes dos conselhos reg!ona;is,
representando as categorias econômfcas da indústria;
d) de um delegado das categorias econômicas dos transportes, outra das categorias económicas das comtmicações e outro das categorias
econômicas da pesca, designados. cada qual pela
respectiva associação sindical de maior hierarquia, base tenitoria1 e antigüidade oficialmente

reconhecida;
e) de um representante do Mi_nistério do _Tra-

balho e Previdência Social, designado pelo titular
da pasta;
f) de um representante das autarquias arrec::'adadoras. de.sjgnado pelo Conselho Superior da
Previdência Social;
g) de um representante das atividades industriais müitares, designado pelo Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas.
§ 1" Os membros do Conselho exercerão as

suas funções pessoàlmente; náo sendo licito fazêlo através de procuradores, prepostos ou manda~
tários.
§ 2 9 Nos impedimentos, licenças, ausências
do território nacional, ou qualquer outro motivo,
os conselheiros serão representados, nas reuniões plenárias mediante cqnvocação;
a) o presidente da Confederação Nacional da
Indústria, pelo seu substituto estatutário no órgão

de dasse;
_
b) o presidente do ConselhO- Regional, pelo
seu substituto na entidade federativa;
c) os demais, por que for credenciado pelas
fontes geradoras do mandato efetivo.
§ 39 Cada conselheirO terá direito a wn voto
em plenário.
§ 4 9 Os conselheiros a que aludem as letras
a, b e c do caput deste artigo, estão impedidos
de votar, em plenârio, quando entrar em apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade
nos órgãos da administração nacional ou regional
da entidade.
§ 59 Os conselheiros referidos nas letras b,
c e d do caput deste artigo terão o mandato
suspenso, se a entidade sindical a que pertencerem cair sob intervenção do poder público.
Art 23. O presidente do Coilselho Nacional,
como executor de suas deliberações, representará
a este oficialmente e perante ele responderá pelos
seus atas de gestáo e administração.
Parágrafo úní~o. Nos casos de faltas ou impedimentos até noventa dias, o Presidente do Conselho setá substituído pelo conselheiro que designar, cabendo ao Presidente da República nomear
substituto nas ausências de maior tempo.
Art. 24. Córiipcte õ Coi!selho Nacional:
a) aprovar as diretrizes gerais do serviço social,
na indústria e atividades assemelhadas, para observância em todo o País;
b) aprovar a distribuição de fundos às administrações regionais para execução de seus serviços, obedecida a quota legal;
c) aprovar, em verbas discririlinadas, o orçamento geral da entidade, computado por unidades administrativas;
d) aprovar a prestação de contas e o relatório
anual do presidente do Conselho Nacional e frxarlhe a verba de representação;
e) aprovar a prestação de contas e o relatório
anual do Departamento Nacional;
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f) apreciar os relatórios e a prestação de contas das administrações regionais, com parecer
do Departamento Nacional;
g) encaminhar, anualmente, nas épocas pró-prias, por interm~c:lio do_ Ministro do Trabalho e
Previdência Social, ao Presidente da República
o orçamento da entidade e ao Tribunal de Contas
da Uniáo as prestações de contas dos responsáveis;
h) autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias dos órgãos naclonais e _regionais, submetendo a matéria à autoridade oficial competente, quando a aJteração for
superior a 25% (vinte e tinco por cento), em qualquer verba;
f) fiScalizar a execução orçamentária e a distribuição de fundos;
]) -determinar as diárias e autorizar as despesas
de transporte dos conselheiros, relativas; ao comparecimento às reuJ1iões pl~árias;
1) aprovar, mediante proposta do Oepartame_nto NacionaJ, os quadros do seu peSsoal, fiXéUldo
carreiras, postos em comissão, cargos isolados,
funções gratificadas, padrões de vencimentos e
critérios de promoção;
m) autorizar a criação de representações do
SESI nas unidades políticas onde não haja federação indusbial reconbetida e fiJiada à Corúederaç!o NacionaJ _da Indústria;
n) autorizar a aJienação e o gravame_ de bens
móveis e imóveis pertencentes à entidade;
o) autorizar convênios e acordos com a Confederaç-ão Nacional da Indústria, visando às finalidades institucionais, ou aos interesses recíprocos
das duas entidades;:
_p) determinar, com fixação de prazo e condições que estabelecer, a intervenção no Departamento Nacional e nos órgãos regionais, nos casos
de falta de cumprimento de Oonnas de caráter
obrigatório, ou de ineficiência da respectiva admi~
nistraçâo, como de circunstâncias graves que justifiquem a !Tiedida;
q) conhecer dos recursos dos interessado~.
interpostos d_entro do prazo de trinta dias, de decisões proferidas, em espécie, pelo Departamento
Nacional ou pelos órgãos regionais, versando matéria vinculada aos objetivos institudonafs, ou às
obrigações das empresas contribuintes;
r) decidir, em última instância, ex omcto, ou
por solicitação do Departamento Nacional ou ór-gãos- regionais, as questões de ordem geral de
interesse do SESI;
s)- aprovar o Estatuto dos ServiOOres do SESI;
t) dar soluç.;o aos casos omissos.
§ J9_ Cabe ao plenário aplicar penas disdplimires a seus membros, inclusive suspensão ou
perda do mandato, consoante a natureza, repercussão e gravidade das faltas cometidas.
§ 29__ E_ lícito ao Conselho Nacional, igualmente, fio resguardo e bom nome dos interesses do
SES~ niabilitar ao exerd~io de função ou trabalho
ha entidade, por prazo determinado, qualquer
pessoa. pertencente ou não aos seus quadros representativos ou empregatídos, que tenham causado prejuizo moraJ, téc:nico ou administrativo aos
fins institucionais, ou lesão ao seu patrimônio,
depois de passada em julgado decisáo de quem
de direito, sobre q fato originário.
Art 25. O Conselho Nacional se reunirá na
sede social:
I - ordinariamente:

a) em março, na segunda quinzena, para deliberar sobre os relatórios e as contas da gestão
financeira do ano anterior;
b) em julho, para aprovar a distribuição de
fundos aos órgãos regionais, nos termos do art.
24, letra b, e para autorizar as ratificações orçamentárias que se fizeram precisas quanto às dotaÇões do exercício em curso;
c) em novembro, na segunda quinzena, para
aprovar os orçamentos de receita e despesa. inclusive planos de trabalho, relativos ao exerdcio
Sllbseqüente;
n- extraordinariamente, em qualquer época,
quando cori\rocado pelo presidente, ou pela maioria absoluta de ~us membros, para deliberar sobre as matérias constantes da convocação.
§ I"' Nas sessões ordinárias, esgotadas as
matérias obrigatórias, é lícito ao plenário examinar
e resolver quaisquer outros assuntos_de interesse
da entidade constante da pauta dos traba1hos.
§ ~ Só ocorrendo motivo relevante, a juízo
do plenário, ou da presidência, poderá o ConseJho
Nacional reunir-se fora da localidade da sede so-

da!.
M 26. O presidente do Conselho Nacional,
ao lado das funções pennanentes de sua alçada,
como administrador _dos serviços e gestor dos
recursos do órgão, poderá, no interregno das sessóes, ad referendum do mesmo, exercer quaisquer de suas atribuições qu~. dado o c:aráter de
urgência ou de a~peaça de dano efetivo ou potencial aos interesses da entidade, não possam
aguardar o funcionamento do plenário.
Parágrafo único. Se o Conse1ho Nacional deixar de homologar no todo ou em parte, o ato
praticado ad referendum, terá este va1idade até
a data da decisão do plenário.
Art. 27. O Conselho Nacional se instalará
com a presença de um terço dos seus membros,
sendo, porém, necessário o comparecimento da
maioria absoluta para as deliberações.
Parágrafo único. As decisões serão tomadas
por maioria de sufrágios, cabendo ao presidente
o voto de _qualidade nos empates verificados.
Art. 28. O Conselho Nacional, para o desempenho de suas atribuições, disporá de uma superintendência, de wn serviço de secretaria, de uma
consultaria jurídica e das assessorias técnicas necessárias com pessoal próprio, admitido pelo presidente, denlro dos padrões e rúveis adotados para
o Departamento NacionaJ.
Parágrafo único. A organização dos serviços
e o quadro do pessoal constarão de ato próprio
baixado pelo presJdente, ad referendum do plenário.
Art 29. O Conselho Nacional, durante as ses~
sões, será coadjuvado, no que for preciso, pelo
Departamento Nacional, que lhe ministrará a assistência necessária.
Art. 30. O Consellio Nacional manterá contato permanente com a Confederação Nacional
da Indústria e _entidades sindicais representadas
no seu plenário, na troca e colheita de elementos
relativos ao serviços social, bem como às atividades produtoras e assemelhadas, autorizando,
quando necessário, a celebração de acordos e
convênios.
· Art 31. OConselhoNacionalelaboraráoseu
regimento interno, consignando as regras de fun~
danamento do plenário, a convocação de reuniões, a. constituição de comissões, a pauta dos
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trabalhos, a distribuição dos processos, a confecção de atas e anais, e tudo qu~nto se_ refira à
economia interna do colegiado.
Parágrafo único. A observância das normas regimentais constitui elemento essencial à validade

das deUberações.
SEÇÃOII

Departamento Nacional
Art 32. O Departamento Nacional é o órgão
administrativo de âmbito naciona1 incumbido de
promover, executivamente, os objetivos institucio-

nais, nos setores técnico,- operacioria1, econômico, fmanceiro, orçafn~l}tátia e contábil, segundo
os planos e diretrizes <\dotados p~!_o Conselho Nacional.
Parágrafo único. Dirigirá o Departamento Nacional, na qualidade de seu d,iretor, o presidente

da Confederação Nacional da indústria.
Arl 33. Compete ao Diretqr do_Departamento Nacional:

a) organizar, exeCUiji=.- Su-perrnten:crer e fiSca-

lizar, direta ou indiretamente, todo_s os serviços
do Departamento Nacional, baixando instruçOes
aos departamentos e delegacias regionais.
b) submeter ao ConSelho Nacional a proposta
do orçamento anual da entidade, es_pecifi.camente
pelas unidades ~:esponsáveis, bem como a diStribuição de fundos às administrações regionais;
c) apresentar ao Conselho Nacional o relatório
anual e a prestação de contas da gestão fmanceira
do SESI na administração nacional e dar parecer
sobre os relatórios e as contas das admini~açõe_s
regionais;
d) suplementar as administrações regionais
de arrecadação insuficien.te com fundos a renda
prevista no orçamento, consoante um plano motivado de ordem técruca;
e) organizar e submeter à deiiberação do Conselho Nacional, alérri da estrutura dos servtços,
o quadro do pessoal do Departamento Nacional,
fixando-lhe as carreiras, os cargos Isolados, as
funções gratificadas, os critérios de promoção,
a forma e a importância dos vencimentos, dentro
dos limites orçamentários competentes;
f) admitir, lotar, promover e demitir os servidores do Departamento Nacional, nos termos da
alínea anterior, bem como conceder-lhes férias
e licenças e aplicar-lhes penas disciplinares;
g) contratar locações de serviço~ dentro das
dotações do orçamento;
h) conceder ou formular requisições de servidores no interesse dos fins iristitudonals, a entidades públicas, autárquicas, ati de economia miStai
I) autorizar as despesas da entidade, tanto ·de
material, como de pessoal, assinando cheques
e ordens de pagamento;
j) assinar a correspondência oficial;
I) elaborar o Estatuto dos Servidores do SES!.
para os fins do artigo 24, letra s;
m) abrir contas_ng_Banco do Brasü, na Caixa
Econôinica Federal e em bancos particulares de
reconhecida idoneidade, a critério do Conselho
Nacional, com observância do disposto no artigo
55 e seus parágrafos;
n) promover, por intermédio dos setores competentes, os estudos e pesquisas de natureza técnica e administrativa, a fim de encaminhar ao
COnselho Nacional sugestões sobre as matérias
de sua alçada;
·

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇãó II)

o) assinar ac;ordos e convêruos, ili.ch.is1ve requisiÇão de pessoal, com a Confederação Nacional- da indústria e conl -o Serviço Nacional de
Apredizagem Industrial, visando aos objetivÓs institucionais, 01.1 aos irit€resses daS entidades;
p) JiScaliiar, sempre ciue julgar opOrtunO, diretamente, ou atravéS de prepostos, a execução,
pelas administrações regionais, dos dispositivos
legais regulamentares, estatutários e regimentais
atinentes ao SESI;
q) designar as representações autorizadas pelo Coil.Sélllo Nadonal para a exeCução dos serviços...,-ae--éiltid~de onde não haja federação de indúStriiis;
-- - - ·
·..
· ·
· ·
r) organizar, facultativamente, comissões especiais e grupos de trabalho para o- estudo de
assuntos determinados;
s) representar- o Departamento Nacional perante os poderes públicos federais, estaduais e
municipais, bem conio perante as organizações
ãi.rtáiquicas e privadas de qualquer natureza;
t) corresponder-se com os po-deres públicos
da União, dos--EstadOs, do Distrito Federal e dos
MuriidPfOS. berri c6ino ·com as entidades afins,
rlãS assuritos reJadoriados com o Serviço Social
na Indústria;
-u)- -assumir, atlVa e PâSsivamente, encargos e
obrigações. inclusive de natureza patrimonial ou
económica, d.e intere-sse do SESI;
v) representar o. Serviço Social da Indústria
em juízo~ Oú fora dele, p·odendo constituir, para
esse fim, procuradores, mandatários, ou propostos·
- ~)- conferir poderes aos diretores regionais; parei Os fins das letras u e v, quando se ttatar de
bens, serviços ou interesses da entidade localizados nas áreas jurisdicionais respectivas;
Z) ··delegar coinpel.êiida ao superintendente e
ao chefe de gabinete para exercitarem, especificamérite~ qualquer das atribuições de sua alçada,
defiriidas neste artigo.
Arl 34. O Departamento Nacional cumprirá
as suas atribWções e desempenhará as tarefas
a Seucargo-através de três divisões, tecrncamente
autónomas - a divisão administrativa, a divisão
técnicà 8'prcicuri\dárl2i geral, que se integrarão
dos setores necessários, dentro da estrutura de
serviços prevista no arl 33, letra e.
Art. 35. O diretor do Departamento Nacional
podeiá designar Uinsuperintendente, demissível
ad nutum~ na qualidade de seu preposto, para
eXerCer quaisquer das atribuições de sua alçada,
expressamente conferidas, na direção e execução
dos _serviços do 6rgão.
_
Parágrafo único. O superintendente, responsáperante o diretor do Departamento Nacional,
a eSte diretamente se subordina, podendo ser escolhido d~ntr6 ou fora dos quadros da entidade.
Ait. 36. O diretor do Departamento Nacional
otganiiãrá o seu gabinete, sob dlreção de um
chêfe de sua livre escolha, a quem poderá delegar
poderes, para assessorá-lo no desempenho da
niissão _que lhe cabe.

e

. ver

~

CAPÍTULO V
-Órgãos Regionais

Art. 37. Nos EStados, no Distrito Federal e
nos Territórios, onde houved'ederação de indús-
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trias, ofidalmente reconhecida e filiada ao 6rgão
superior da Classe, será constituído um Co~lll6
Regional iristalãó6 Uin Departamento RegionaJ
do-SESI; OOril.jurisdição na base territorial respectiva.
Parágrafo único. Os órgãOs reQíoriaiS, eóiOOra
sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas
pelos órgãos nacionais, bem como à éorreçáo
e fiscaliza_ção inerentes a estes, são autônomos
no que se refere à administração de seus serviços,
gestão dos seus recursos, regime de trabalho e
relações empregatícias. -

e

SEÇÁOI

Conselhos Regionais
Art. 38. Os Conselhos Regionais se comporão dos seguintes membros:
a) do presidente d.:t federação de indústrias
locãtS que será o seu presidente nato;
b) de três delegados das atividades industriais,
escolhidos pelo Conselho de Representantes da
Entidade Federativa;
c) de um delegado das categorias econômicas
_dos transportes das comunicações e da pesca,
escolhidO pela respectiva associação sindical de
maior hierarquia e antigüidade existente na base
territorial respectiva;
d) de um_representante do Ministério dQ Trabalho e Previdência Soei~ designado pelo titular
~pasta;

e) de_wn representante do Estado, do DistJ:itc
Federal ou do Tenit6rlo, designado pelo competente Chefe do Poder Executivo.
.
§ 1"' Os membros a que se refererri as letras
b e c exercerão o mandato por dois ~os, podendo ser reconduzidos.
§ 2~ Cada conselheiro terá direito a um Voto
em plenário.
§ 3 9 O presidente do Cooselhp Regional t~râ
direito a voto nas reuniões deste órgão, prevalecendo, em caso de empate, a solução que tiver
suftagado, estando, porém, impedido de votar
quando q plenário apreciar, ou julgar. ato de sua
responsabi.lidade no Departamento Regional.

Art. 39. Compete- a Cada Conselho Regional:
a) adotar providências e medidas relativas aos
trabalhos e gestão dos recursos da região;
b) votar, em verbas discrminadas, o orçamento anual da região, elaborado pelo Departamento
Regional, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional;
c) aprovar o relatório e a prestação de contas
do Departamento Regional, concernentes a cada
exercício;
d) apreciar, mensalmente, a execução orçamentária na região;
e) examinar, anualmente, o inventário de bens
a cargo da administração regional;
f) aprovar os quadros, fiXar os padrões de vencimentos, detern:ainar o critério e a época das promoções, bem çp_mo exaininar quaisquer reajustamentos de salários do pessoal do Departamento
Regional;
g) aprovar a abertUra de contas para a guarda
dos fundos da região em bancos oficiais, Caixa
Económica Federal, e bancos privados de reconhecida idoneidade, com observância dp çlisposto
no art. 55 e seus parágrafos;
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h) manifestar-se sobre a aquisição de im6veís
necessários aos serviços da regfão;
i) apreciar o desenvolvimento e a regularidade

dos trabalhos a cargo do Departamento RegfonaJ;
j) encarregar-se de incumbência_s que lhe forem delegadas pelo ConselhO NacionaJ;
I) dirigir--se aos órgãos nacionais. representando, ou sólídtando providências, sobre problemas
de interesse da entidade;
m) designar o secretário de seus seiViços específicos, fixando-lhe remuneração e atribuições;

n) fixar o valor da cédula de presença de seus

membros, que não poderá
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~ceder

a um terço

do salário mínimo local;

o) autorizar convênios e acordos com arespectiva federação, visando aos objetivos institucionais, ou aos interesses recíprocos das entidades, na área territoriaJ comum;

p) aplicar a qualquer de seus membros, nas
circunstâncias indicadas, o disposto no art. 24,
§ 19, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, para o Conselho Nacional;
q) votar o seu regimento interno, alterando-o
quando conveniente, pelo voto de dois terços do
plenário.
§ 1" Os Conselhos Regionais reunirRseRão,
ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinaR
riamente, quando convocados pelo presidente, ou
pela maioria de seus mem.b[qs.
§ 2~' Os Conselhos Regionais deliberarão
com a presença de dois terços dos seus memR
bros, sendo as decisões tomadas por maioria de
votos.
_ __
. __
Art. 40. Compete ao Presidente do Conselho
Regional:

a) dirigir o plenário respectivo;
b) supervisionar todos os serviços a cargo da
administração regional;
c) encaminhar ao Conselho Nadom2l o relató-rio anua] e a prestação de contas da região, depois
de pronunciamento do plenário regional.
Art. 41. OsregimentosintemoseosatosnorR
mativos adotados pelos Conselhos Regionais serão encaminhados ao presidente do Conselho Na R
danai, para verificação de sua confonnidade com
este regu]amento e as diretrizes gerais expedidas
nos tennos do arl 24, letra a.
Art. 42. Os CoilseJhos Regionais. no exercíR
do de suas atribuições. serão coadjuvados. no
que for predso, pelo Departamento Regional que
lhes ministrará, durante as sessões, a assistênda
técnica a administrativa necessária.
Art. 43. Os Conselhos Regionais manterão
contato permanente com a federação de indús-trias local, na troca e coJheita de dados relativos
ao serviço social, bem como às atividades produR
toras e assemelhadas, autorizando, quando ne~
cessário, a celebração de _convênios e acordos,
inclusive colaboração financeira.
SEÇÁOU

Departamentos Regionais
Arl 44. Cada Departamento Regional será
dirigido pelo seu diretor, que será o presidente
da federação de indústrias local.
Art 45. Compete ao diretor de cada departa~
mento:
a) submeter ao Conselho Regional a. proposta
do orçamento anua1 da região, em verbas díscri-

minadas, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional;
b) apresentar o relatório e preparar a prestação de contas da ge-stão financeira da administração regional, em cada exercício, para exame
e aprovação do ConseJho Regional;
c) propor ao Conselho Regional a criação de
.QQisas _de estudo de escolas de serviço social e
~e cursos extraordinários ou especializados, que
Julgar convenientes. de acordo com as díretrizes
do Conselho Nacional, e instruções do Departamento Nacional;
d) promOver planos de cooperação com es_colas técnicas para a realização de cursos de alfabetização, de aprendizagem ou de serviço social;
e) organizar 9 quadro de servidores da região,
o seu padrão de vendmentos, os critérios e época
de promoção, bem como os reajustamentos de
salários, pafa exame e deliberação do conselho
regional;
f) admitir, promover e demitir os servidores
da administração, regional, dentro do quadro
aprova~_o pelo conseJho regionaJ;
g) lotar_ os servidores nas diversas dependênR
~~s_ da admirJ.~ação regiona1, conceder-lh~~ férias e licenças e aplicar-lhes penas diciplinares;
h) manter em dia e em ordem a esCrituração
contábil, adotando o plano de contas aprovado
p_~Jp_Departamento Nacional;
I) -abrir contas para os fur;dos da região, ~m
bancos q~ciais, ou privados, devidamente credencia-dOS- j)elo conselho regional, com observânda
9-q__.~_posto no artigo e seus parágrafos;
j) auto_rizar as despesas da região, tanto de
pessoal como de material e serviços, assinando
cheques e ordens de pagamento;
I) representar o departamento regional perante os poderes públicos; as autarquias e instituições

Privadas:

.

m) assinar a correspondênda oficial;
n) programar e executar todas as tarefas a cargo da administração regional;
o) __enc;aminhar ao conselho regional todos o.s
aSSUlltos a cargo da administração regional, estudados e preparados pelos .Setores competentes;
p) preparar convênios, acordos e demrus ajus-tes de interesse da região;
q) propor convênioS, e acordos com a federação de indústrias local, visando aos objetivos institucionais e aos interesses recíprocos das entidades, na área territorial comum;
r) ap)lcar multas aos empregadores da indústria e atividades assemelhadas transgressoras dos
dispositivos legais e regulamentares;
s) organizar, facultativamente, comissões técnicas e grupos de trabalho com elementos de
reconhecida competência e autoridade em assuntos de serviço ~s~iai_!_E~ra estudo de casos esp~
cificos;

t) exercitar a delegação de poderes que lhe
for outorgada pelo Diretor do Departamento NaciOnal, na fonna do artigo 33, letra x;
u) elaborar o regulamento interno do departamento regional.
Parágrafo único. As atribuiçóes e tarefas da
administração regional, de acordo com o que dis~
puser o regulamento interno previsto na letra u,
poderâ_()_ ser exerddas mediante outorga conf~
rida a superiõtendente, administrador ou preposto
designado pelo diretor regional, consoante as peculiaridades focais.

SEÇÁOID

Delegadas Regionais

Art. 46. Nos Estados e Territórios onde não
houver federação de indúsbias oficialmente reconhecida, filiada ao órgão superior da dasse, será
instalada uma delegacia regional, subordinada diretamente ao Departamento Nacional.
Arl 47. As delegacias regionais, como órgãos executivos das regiões em que se instalarem,
serão dirigidas por wn delegado, nomeada, em
comissão, pelo diretor do Departamento Nacional.
Parágrafo único, Poderá funcionar junto às
delegacias regionais. na conformidade de instruções baixadas pelo Departamento Nacional, wn
conselho consultivo composto de ~s a sete indústrias locais, designado nas mesmas condições
do delegado.

-

CAPiTULO VI

Art. 48. Constituem receita do SerViço sOcial
da Indústria:

a) as contnbuições dos empregadores da inR
dóstria dos transportes, das comunicações e de
pesca, previstas em lei;
b) as doações e legados;
c) as rendas patrimoniais;
d) as multas arrecadadas por infração de dispositivos legais, regulamentares e regimentais;
__e) as rendas oriundas de prestações de serviços e de mutações de património, inclusive as
de locação de bens de qualquer natureza;
f) as rendas eventuais,
Parágrafo único. A receita do SESI se destina
a cobrir suas despesas de manutenção e encargos
orgânicos, o pagamento de pessoal e serviços
de terceiros, a_ aquisição de bens e vaJores, as
contribuições legais e regulamentares, as representações, awálios e subvenções, os comprornfs..
sos assumidos, os estipêndios obrigatórios e
quaisquer outros gastos regularmente autoriza~
dos.
Art 49. A arrecadação das contnbuições d~
vidas ao SESI s_erá feita pelo instituto ou caixa
de pensões e aposentadoria a que estiver filiada
a empresa contribuinte, concomitantemente com
as contribuições da previdênda social.
§ 19 O órgão arrecadador, peJos seus serviços, terá direito a uma remuneração focada e paga
na fonna do disposto no art. 255 e seus parágrafos
do ReguJamento Geral da Previdência SociaJ, baixado com o Decreto n" 48.959-A, de 19 de setembro de 1960. ·

·

§ 21' Em face de circunstâncias especiais, as
empresas que nelas se encontrarem poderão recolher as suas contribuições díretamente ao SES I,
mediante autorização do Departamento Nacional
comunicada ao órgão previdenciário competente.
§ 3 9 É assegurado ao SESI o direito de, junto
às autarquias arrecadadoras, promover a verificação da cobrança das contribuições que Jhe são
devidas, podendo, para esse fim além de meios
outros de natureza direta ou indireta, credenciar
prepostoS ou mandatários.
Art. 50. As contribuições compulSórias, outorgadas em lei, em favor do_ .SESL depois de
abatida a quota prefiXada para a aquisição de le-
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tras imobiliárias do Banco Nacional ~a Habitac;ão,
nos termos do art. 21, da Lei n~ 4.380, de 21

de agosto de 1964, serão creditado'<; às administrações regionais na proporção de 75% (seteri.ta
e cinco por cento) sobre os montantes arreca_dados n~s bases territoriais respectivas, cabêrido
os restantes 2.5% (virite e dnCó por cento) à admi-

nistração nacional.
Parágrafo único.

-O SESI poderá assinar con-

vênios com o Banco Nacional da Habitação, regulando a aplicação dos recursos originários de sua
receita na construção, aquisição ou reforma de
casas populares para os seus beneficiários.

Art 51. Os recursos da administração nacional terão por fim cobrir as despesas do Conselho

Nacional_ e do Departamento Nacional.
Art. 52. A renda da administração nacional,
oriunda da conbibulçã.o prevista em lei. com desconto da quota de 5% (cinco por cento) para
-o-custe!e--e-encar.gos_do Conselho Nadorial e
da quota. de 4% (ql!_atro por cento) sobre a cifra
da arrecadação geral para a administração superior a cargo da Confederação Nadonal_da Indústria, será aplicada na confonnidade do que dispuser o orçamento de cada exercido.
§ 19 O Departamento Nacional, anualmente,
a tftulo de subvenção ordinária, aplicará até 10%
(dez por cento) de sua disponibilidade_ líquida em
auxílio às regiões deficitárias no custeio de serviços que atendam aos reclamos dos trabalhadores
e se enquadrem nas finalidades da instituição.
§ 29 igualmente, o Departamento Nacional,
consoante plano que organizar, sujeito à homologação do Conselho Nacional, poderá aplicar da
mesma fonte, cada ano, importância não excedente de 15% (quinze por cento), sob forma de
subvenção extraordinária, aos órQãos regionais
e que terá por fim atender a realizações de natureza especial e temporária, principalmente para
execução de obras, melhoramentos e adaptações,
aquisição de imóvei$, instalação e equipamentos,
cabendo-lhe, ainda, estabelecer no_nnas para essa

ccmcessáo.
Arl 53. A receita das administrações- reg1onais, oriunda das contribuiç:ões compulsórias, reservada a quota de 7% (sete- por cento) sobre
a arrecadação total da região para a êidmírústração
superior a cargo da federação das indústrias local
será apUcada na conformidade do orçamento
anual de cada região.

Art 54. Nenh1.,1m recurso do SES1, quer na
administração nacional, quer nas administrações
regionais, será aplicado, seja qual for o titulo senão
em prol das finalidades da instituição, de seus
beneficiáriOs, ou de &eYs servidores.
Parágrafo único. Todos quantos forém incumbidos do desempenho de qualquer missão,
no País Ol.l no estrangeiro, em nome ou a_ expen~
sas da entidade, estão obrigados a prestação de
contas_ e feitura do relatório, dentro do _prazo de
30 (trinta) dias após a ultimação do encaTgo, sob
pena de tnabilltação a novos comiSSionamentos
e restttuiçã"J das importâncias recebidaS. _ · ·
Arl 55. Os r.ecu· .,..__ do_SESI serão depositados, obrigatoriamente, em bancos oficiais ou
particulares credenciados pelo Conselho _Na_ctonal ou Regional, nos árhbltos_jurisdiCionais r&
pectivos.
§ 19 1§:. vedado qualqÚer dePóSitO;- pelOS--órgãos nacionais, em estabelecimento de crédito
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com capital realizado inferior a çlez l"!l~ ~ze~ ~
cifra do meior salário JnJniJ:n? yig~~ ~ País.
§ 29 Igual proibição se aplica aos 6rgãos regioriãis quanto aos estabelecimentos de crédito
de sua base tenitoria1, com capital realizado inferiOr a cinco ri1il v~es a -cifra do salário mínimo
da regiãO.
§ 39 Em--qualquer das hipóteses dos parágrafos antecedentes, o" mOntante dos fundos a
depositar, em cada banco, não podefâ exceder
a- 1% (um por cento) do valor dos depósitos à
Vista e a Prazo constante dos respectivos balanÇete"s. --

~fetivos, um da representação da indústria, outro
®Je_preserttação das atiVidades a&semelhadas e
outro da rePresentaçãO_ ofjcial para cohstituírem
a Comi~o de Orçamento _çle c~áter permanente, que terá a:· inCumbência de fiscalizar; -nci exercido em Curso, a execução oi:Çamentária, bem
coni.o a :rhõvimentação. de fundos, 00 Departamento Nacional e nos departamentos_ regionais:
Parágrafo único. VJSando ao cuinprimento de
sUa tarefa, a Comissão de Orçamento pOderá utilizar auditoria externa, no tócanté à ge:"stão fmanceira de cada exercíciO, além dos serviços <:::rintâbil, técnico, jurídico e achliinistrativo do ~Cõfiselho
Nacional.

CAPÍTULO Vll
Ofc;aritento e Prestação de Contas
Art. 56. O Departamento Nacional organizará, até 15 de outubro de cada ano, o orçamento
geral da entidade referente ao futuro exercido
pm-a ser submetido-ao Conselho .Naeio.rnd__nQ sorrer do mês de novembro, e encaminhadO. em
seguida, até 15 de dezembro_ à Presidência da
República, por intermédio do MinistrO do Trabalho
e Previdência Soçial, nos termos dos arts. 11 e
13-aaLei n 9 2.613, de 23 de setembro de 1955.
§ }9 O orçamento deve englobar as previsões
da receita e as aplicações da despesa, nos termos
- do art. 24, letras b e c; compreendendo_ a administração nacional e as regionais.
§ 2'1 Os departamentos regionais remeterão
ao Departamerito Nac;ional os seus orçamentos
próprios até 31 de agosto de cada ano, para que
possam ser integrados no orçamento gera1.
§ 3~> Até 30 dias antes da data indicada no
parágrafo ailterior, o Departamento Nacional dará
conhecimento às administrações regionais dos
fundos que lhes serão atribuídos para o exercício
futuro.
Art 57. Os balanços económicos e patrimoniais, bem como a execuçã.o orçamentária do Departamento Nacional. para efeitos de prestação
de contas, deverão ser submetidos ao Conselho
Nac:lonal, na primeira- QUUuena de março, para
seu pronunciamento na .!;essão ordinária de_sse
mês, e encaminhados, em seguida, ao Tribunal
de Contas da União, de acordo com os arts. 1 1
e 13 da Lei tY-' 2.6i3, ~e_ 23 dé s-etembro de 1955.
-§ }9 A prestação de COntas dos departamentos regionais, sob a responsabilidade de seu d.ire·
tor, deverá ser apresentada ao Departamento Nadona] até õ último d_ia de fevereiro, para o parecer
- deS;Se órgão, caben'do ao Conselho Nadonal
apreciá·l,:t, na reUnião de_ março, para remessa
ao Tribunal de Contas, conjuntamente, com a
p~stação de contas dos 6rgãos nacionais, dentro
dQ Prazo legai.
-- § 2 9 A prestação de contas da entidade discriminada por unidades responsáveis deverá observar as ínstruções do Tribunal de Contas da União.
§ 3 9 O D,epartamento Nacional poderá complementar com instruçõ"eá próprias a cOnfecção
dos_ orçamentos e a prestação de contas, no âmbfto_"il_~ciçnal, como no regional.
___Art 5& As r"etificaçõeS Orçamentárias, que se
tçJmarem irnpresciridíveis no correr do exercício,
s~ _processarão duran_te a reunião ordinária de
jUlho,_ e obedecefão aos mesmos princípios da
elaboração originária.
-Art.- 59. O Çonselho Nacional designará. na
reunião ordinária de março, três de seu& membros

CAPÍTULO Vlll
Pesooal
Art. 60. O exercício de quaisquer emprego
ou funções _rió Setyiçô------sõcial da Indústria depen_:.
-dera~ae·p·rõVã~fde ·nabilitação ou de seleção, reguladas em ato próprio.
Parágrafo úniCo. A exigência refetida nãO se
aplica aos contratos especiais e locações de serviço.

" ·

Ali. 61. O Estatuto doo SeiVÍdores do SES!,
aprovado pelo- Conselho Nacional, estabelece~á
os direitos e deveres dos funcionários da entidade,
em todõ o Pafs.
Art. 62. Os servidores do SESl, qualificados,
perante este, Como oeneftciários, para os fins assistenciais, estão sujeitos à legislação do trabalho
e da previdência social, considerando-seo· serviço
Social da Indústria, na sua qualidade de éntidade
de direito privado, como empresa empregadora,
reconhecida a autonomia dos órgãos regionais
quanto à feitura, composição e peculiaridade de
seus quadros empregaticios, nos terrriOS do -arl
37, parágrafo o:íruco.
Parágrafo único. Só depois do pronunciamento da entidade, em processo administrativo,
salvo se faltar menos de sessenta dias para a
prescrição do Seu direito, poderá o servidor pleitear em juízo qualquer interesse vinculado ao seu
atatils profisSional.
Art. 63. Os servidores do _SESI Serão segurados obrigãt6Hos do Instituto de ApÔsentadoM e
Pensões dos Industriários, salvo aqueles que, exerc:endo atiVidade profissional diferenciada, estejam
vinculados a outro órgão de Previdência Social.

CAPÍTULO IX
Disposlç6es Gerais e Transitórias
Arl 64. A alteração do presente regulamento
poderá ser proposta pela Confederação Nacional
da Indústria, mediante dois terços dos votos do
Conselho de Representantes, com aprovação do
Ministro do Traba1ho e Previçiência Social.
Arl 65._ A sec::le: do Serviço Social cl.a Indústria,
abrangendo a do Conselho Nacional e do Departamento Nacional, permanecerá, em caráter provisório, ria cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, transferindo-se para a Capital da República quando ocorrer a Confederação Nacional
da. Indústria.
Parágrafo 6niCQ, Até que se efetive a mudan~
ça, o SESI poderã manter em Brasília isolàda::
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mente ou em conjunção com o órgão confederativo industri:al, uma delegação representativa e

funcional, com o objetivo de acompanhar e propugnar, junto aos poderes federais, os interesses
e finalidades da instituição.
Art 66. O presidente--do Conselho Nacional
completará a composição das comissões ii1stituídas pelo plenário na hipótese de vagas resultantes
do disposto no art. 22.
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Art 67. A Confederação Nacional da lndúsbia elaborará o regimento do SESI, previsto no
art..91', pêlráQrafo único, dentro de cento e vinte
dias após a publica~~ de_~e regulamento.

M 68. O Conselho Nacional e os conselhos
regionais votarão o seu regimento interno dentro
de noventa dias da vigência dos estatutos do SESI,
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com observância de suas normas, da lei da entidade e deste regulamento.

Parágrafo únko. Até que se cumpra o disposto neste artigo, os presidentes dos colegiados elaborarão regimento interno provisório para regular
o funcionamento dos respectivos plenários.
Brasília, 2 de dezembro de 1965. -Amaldo

Susseklnd.

